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Λίγα λόγια από τον 
συγγραφέα 

Στόχος του βιβλίου που κρατάτε στα χέρια σας είναι να σας εφοδιάσει με τις απαιτούμενες γνώ-

σεις που θα σας επιτρέψουν να ολοκληρώσετε με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης για τις 

Βάσεις δεδομένων. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, θα μάθετε τα βασικά για τις βάσεις δεδομένων 

χρησιμοποιώντας τη Microsoft Access 2010. 

Εκτός από τις ερωτήσεις και τις ασκήσεις επανάληψης στο τέλος κάθε κεφαλαίου, στα περισσό-

τερα κεφάλαια του βιβλίου η εκμάθηση επιτυγχάνεται με την εκτέλεση διαφόρων εργασιών βήμα 

προς βήμα. Έτσι, ο αναγνώστης έχει πάντα τη δυνατότητα να ελέγχει τα αποτελέσματα της δου-

λειάς του και να αντιλαμβάνεται τη συνολική εικόνα του διδακτικού αντικειμένου κάθε κεφαλαίου. 

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι εμπλουτισμένο με ενημερωμένη ύλη και παραδείγμα-

τα, και περιλαμβάνει πολλές ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης στο τέλος κάθε κεφαλαίου. 

Συνολικά, οι ασκήσεις και οι ερωτήσεις επανάληψης του βιβλίου ξεπερνούν τις τριακόσιες πενή-

ντα, για την καλύτερη δυνατή κάλυψη όλων των βασικών δυνατοτήτων της Microsoft Access. 

Αναλυτικές απαντήσεις αυτών των ερωτήσεων και ασκήσεων θα βρείτε στο συνοδευτικό CD-

ROM, σε μορφή PDF. Επιπλέον, στο CD-ROM περιέχονται και πολλά από τα αρχεία που χρησι-

μοποιούνται στα παραδείγματα και τις ασκήσεις του βιβλίου, στην τελική μορφή τους. Για πε-

ρισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του CD-ROM και του περιεχομένου του, ανατρέξ-

τε στο αρχείο README του CD. 

 

Χρήστος Γ. Γουλτίδης 
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Βάσεις δεδομένων και 
Microsoft Access 

Στόχος κεφαλαίου 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να μάθουμε τι είναι οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων, πώς λει-

τουργούν, και σε ποιες περιπτώσεις τις χρησιμοποιούμε. Επίσης, θα εξοικειωθούμε με ορισμένους 

από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούνται στις βάσεις δεδομένων και θα γνωρίσουμε τα κύρια 

συστατικά στοιχεία τους. Θα μάθουμε τι αποκαλούμε δεδομένα και τι πληροφορίες, καθώς και ποιος 

είναι ο ρόλος των πινάκων, των φορμών, των ερωτημάτων, και των εκθέσεων. 

Εισαγωγή 
Η Microsoft Access είναι ένα πρόγραμμα διαχείρισης βάσεων δεδομένων για το περιβάλλον των 

Windows. Τις βάσεις δεδομένων τις χρησιμοποιούμε για τη συλλογή, την αποθήκευση, την οργά-

νωση, την επεξεργασία, και την εξαγωγή δεδομένων και πληροφοριών. Υπάρχουν δύο είδη βάσε-

ων δεδομένων: οι χειρωνακτικές και οι μηχανογραφημένες. Οι «χειρωνακτικές» βάσεις δεδομένων 

είναι συνήθως τυπωμένες σε χαρτί (έντυπες) και τις χρησιμοποιούμε όλοι μας, σχεδόν καθημερι-

νά. Μερικά παραδείγματα «χειρωνακτικών» βάσεων δεδομένων είναι η ατζέντα με τα ονόματα 

και τα τηλέφωνα των φίλων και των συγγενών μας, η λίστα διευθύνσεων των πελατών μας, ένας 

τηλεφωνικός κατάλογος, ένας κατάλογος προμηθευτών ή προϊόντων, κ.λπ.  

Η χρήση «χειρωνακτικών» βάσεων δεδομένων είναι κουραστική, βαρετή, και χρονοβόρα. Φα-

ντασθείτε πόσο χρόνο θα χρειαστεί κάποιος για να βρει τους πελάτες που έχουν έδρα τη Θεσσα-

λονίκη ή τους πελάτες που έχουν κάνει αγορές άνω των 5 εκατομμυρίων, σε μια έντυπη βάση 

δεδομένων με 5000 εγγραφές πελατών. Οι μηχανογραφημένες βάσεις δεδομένων, από την άλλη, 

είναι πολύ πιο ισχυρές και ευέλικτες. Μας επιτρέπουν να παρουσιάζουμε τα δεδομένα τους με 

διάφορους τρόπους, να τα ταξινομούμε, να τα φιλτράρουμε, και να χρησιμοποιούμε κατάλληλα 
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κριτήρια ώστε να παίρνουμε ακριβώς τις πληροφορίες που θέλουμε. Σε μια μηχανογραφημένη 

βάση δεδομένων, ο εντοπισμός των πελατών με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ή αυτών που έχουν κάνει 

αγορές που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, είναι θέμα δευτερολέπτων. 

Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων 
Όπως είπαμε προηγουμένως, οι βάσεις δεδομένων χρησιμεύουν στη συλλογή, την αποθήκευση, 

την οργάνωση, την επεξεργασία, και την εξαγωγή δεδομένων και πληροφοριών. Μπορούμε να 

πούμε ότι μια βάση δεδομένων είναι μια συλλογή από εγγραφές και αρχεία, οργανωμένα με τέ-

τοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται 

για την οργάνωση και τη διαχείριση των περιεχομένων μιας βάσης δεδομένων ονομάζεται σύστη-

μα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (Database Management System — DBMS). Τα συστήματα 

DBMS απαιτούν αρκετά μεγάλη υπολογιστική ισχύ, γι’ αυτό αρχικά χρησιμοποιούνταν μόνο σε 

μεγάλα υπολογιστικά συστήματα (mainframes). Σήμερα όμως, λόγω της αύξησης των δυνατοτή-

των των προσωπικών υπολογιστών, τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων μπορούν να 

εκτελούνται και να λειτουργούν ικανοποιητικά ακόμη και σε προσωπικούς υπολογιστές. 

Σχεσιακές βάσεις δεδομένων 

Τα περισσότερα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων χρησιμοποιούν το σχεσια-

κό μοντέλο, γι’ αυτό και ονομάζονται συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (Re-

lational Database Management System — RDBMS). Οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων μάς επιτρέ-

πουν να καταχωρίζουμε μοναδικά στοιχεία σε κάθε εγγραφή και, παράλληλα, να συσχετίζουμε 

τους πίνακες της βάσης δεδομένων μεταξύ τους ώστε να μπορούμε να τους διαχειριζόμαστε ως 

ένα ενιαίο αντικείμενο. Η Microsoft Access είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και ισχυρά προγράμ-

ματα σχεδίασης, δημιουργίας, επεξεργασίας, και διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Άλ-

λες παρόμοιες εφαρμογές είναι η dBASE, η FoxPro, και το Paradox. 

Βάσεις δεδομένων μεγάλης κλίμακας 

Εκτός από ένα περιβάλλον γραφείου ή σπιτιού, μια βάση δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και για τη διαχείριση, την επεξεργασία, και την οργάνωση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Οι 

εφαρμογές αυτές πολλές φορές ονομάζονται και βάσεις δεδομένων μεγάλης κλίμακας και είναι 

εξειδικευμένες, δαπανηρές, και απαιτούν ειδικές γνώσεις για τη χρήση τους.  Μπορούμε να χω-

ρίσουμε τις βάσεις δεδομένων μεγάλης κλίμακας σε ομάδες, ανάλογα με το σκοπό χρήσης τους. 

Οι κυριότερες ομάδες είναι οι εξής: 

� Βάσεις δεδομένων μεγάλης κλίμακας για επιχειρήσεις. 

� Βάσεις δεδομένων μεγάλης κλίμακας για τη διακυβέρνηση. 

� Βάσεις δεδομένων μεγάλης κλίμακας για νοσοκομεία. 

Βάσεις δεδομένων μεγάλης κλίμακας για επιχειρήσεις 

Ακολουθεί μια λίστα μερικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας για επιχειρήσεις: 

� Συστήματα διοίκησης επιχειρήσεων (Management Information Systems — MIS), με τα 

οποία τα στελέχη μιας επιχείρησης μπορούν να διαχειρίζονται διάφορες πληροφορίες ώστε 
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να παρακολουθούν την πρόοδο της επιχείρησης, να παίρνουν σωστές αποφάσεις, να λύνουν 

προβλήματα, και άλλα. 

� Συστήματα κράτησης αεροπορικών θέσεων, με τα οποία οι ταξιδιωτικοί πράκτορες μπο-

ρούν να αναζητούν ταξιδιωτικές θέσεις, να κάνουν κρατήσεις εισιτηρίων, και πολλά άλλα.  

� Επεξεργασία ασφαλιστικών αποδόσεων, με την οποία οι ασφαλιστές μπορούν να δημιουρ-

γούν και να παρακολουθούν ασφαλιστικά συμβόλαια και επενδυτικά προγράμματα.   

� Διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών, με την οποία οι τράπεζες διαχειρίζονται τους λογα-

ριασμούς των πελατών τους, αλλά και οι πελάτες μιας τράπεζας μπορούν να εκτελούν διά-

φορες τραπεζικές συναλλαγές από το σπίτι ή το γραφείο τους μέσω Διαδικτύου (ηλεκτρονι-

κές τραπεζικές συναλλαγές — e-banking). 

Βάσεις δεδομένων μεγάλης κλίμακας για τη διακυβέρνηση  

Οι βάσεις δεδομένων μεγάλης κλίμακας για τη διακυβέρνηση χρησιμοποιούνται από δημόσιους 

φορείς για να μπορεί το κράτος να παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες του, μειώνοντας 

ταυτόχρονα τη γραφειοκρατία. Μία από τις εφαρμογές μεγάλης κλίμακας για τη διακυβέρνηση 

στην Ελλάδα είναι το TAXISnet (www.taxisnet.gr). Μερικές από τις υπηρεσίες που μας παρέ-

χουν οι εφαρμογές μεγάλης κλίμακας για τη διακυβέρνηση είναι οι εξής: 

� Απογραφή του πληθυσμού 

� Δήλωση οχημάτων 

� Υποβολή φορολογικών δηλώσεων 

Βάσεις δεδομένων μεγάλης κλίμακας για νοσοκομεία 

Οι βάσεις δεδομένων μεγάλης κλίμακας για νοσοκομεία, ή Συστήματα διαχείρισης νοσοκο-

μείων (Hospital Management Systems), όπως επίσης λέγονται, χρησιμοποιούνται από υπαλλή-

λους ενός νοσοκομείου για τη διαχείριση των πληροφοριών των ασθενών και του προσωπικού 

του. Συγκεκριμένα, με τις εφαρμογές αυτές οι υπάλληλοι μπορούν να κάνουν τα εξής: 

� Να διαχειρίζονται πληροφορίες για τους ασθενείς. 

� Να καταχωρίζουν και να διαχειρίζονται πληροφορίες για το προσωπικό του νοσοκομείου. 

� Να διαχειρίζονται πληροφορίες για τους προμηθευτές. 

� Να ελέγχουν την κίνηση των ασθενοφόρων και των ιατρικών μηχανημάτων. 

Ορολογία 
Πριν ξεκινήσουμε τα μαθήματα, πρέπει να εξοικειωθούμε με τους όρους και τις έννοιες που 

χρησιμοποιούνται στη διαχείριση βάσεων δεδομένων με τη Microsoft Access: 

� Δεδομένα 

� Βάση δεδομένων 

� Φόρμες 

� Εκθέσεις 

� Εγγραφές 

� Πεδία 

� Ερωτήματα 

� Πίνακες 

� Πληροφορίες 
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Δεδομένα και πληροφορίες 

Κύριος σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας δεδομένων είναι να χρησιμοποιηθούν και να 

μελετηθούν οι πληροφορίες που ανακτώνται, για τη λήψη σωστών αποφάσεων. Η Microsoft Ac-

cess διαθέτει ένα πλήθος δυνατοτήτων συλλογής και παρουσίασης δεδομένων, ώστε να μπορού-

με να συγκεντρώνουμε δεδομένα και να τα μετατρέπουμε σε χρήσιμες πληροφορίες. Δεδομένα 

είναι οι στατικές τιμές που καταχωρίζουμε σε μια βάση δεδομένων, δηλαδή ακατέργαστο υλικό 

το οποίο επεξεργαζόμαστε. Μερικοί από τους συνηθισμένους τύπους δεδομένων που μπορούμε 

να καταχωρίζουμε στις βάσεις δεδομένων της Microsoft Access είναι οι παρακάτω: 

� Κείμενο � Αριθμοί � Γραφήματα � Εικόνες 

� Γραφικά � Ώρες � Ημερομηνίες  

Τα δεδομένα αποθηκεύονται στους πίνακες της βάσης δεδομένων μας. Πληροφορίες είναι το α-

ποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων μιας βάσης δεδομένων, και είναι οργανωμένες με 

τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν νόημα για το άτομο που τις εξετάζει. Δηλαδή, σε μια βάση δεδομέ-

νων αποθηκεύουμε δεδομένα και ανακτούμε πληροφορίες. 

Βάση δεδομένων 

Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή δεδομένων τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους. 

Ένα πρόγραμμα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, όπως η Microsoft Access, μας επιτρέπει να κα-

ταχωρίζουμε, να οργανώνουμε, και να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας ενδιαφέρουν. Τα 

δεδομένα και οι πληροφορίες που απορρέουν από αυτά έχουν κοινά χαρακτηριστικά, καθώς και 

συγκεκριμένο σκοπό ή θέμα. Όταν δημιουργούμε μια βάση δεδομένων με τη Microsoft Access 

2010, στην ουσία δημιουργούμε ένα αρχείο σε μια αποθηκευτική μονάδα του υπολογιστή μας, το 

οποίο έχει προέκταση ονόματος .accdb. Οι βάσεις δεδομένων που δημιουργούμε με τη Microsoft 

Access αποτελούνται από τα παρακάτω βασικά στοιχεία: 

� Πίνακες � Φόρμες � Ερωτήματα � Εκθέσεις 

Πίνακες 

Όλα τα δεδομένα που καταχωρίζουμε στη Microsoft Access αποθηκεύονται σε έναν ή περισσό-

τερους πίνακες. Ένας πίνακας είναι μια συλλογή δεδομένων που περιγράφουν ομοειδή αντικείμε-

να. Για παράδειγμα, ένας 

πίνακας μπορεί να περιέ-

χει όλα τα στοιχεία των 

πελατών μας, ένας άλλος 

να περιέχει τα στοιχεία 

των προμηθευτών μας, 

κ.λπ. 

Εικόνα 1.1� Παράδειγμα πίνακα 

Εγγραφές 

Κάθε γραμμή σε έναν πίνακα μιας βάσης δεδομένων ονομάζεται εγγραφή, και περιέχει όλα τα 

δεδομένα που περιγράφουν μια συγκεκριμένη καταχώριση του πίνακα. Για παράδειγμα, μια εγ-
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γραφή σε έναν πίνακα πελατών περιέχει όλα τα στοιχεία ενός πελάτη, δηλαδή το όνομα, τη διεύ-

θυνση, το τηλέφωνό του, κ.λπ. 

 

Εικόνα 1.2� Παράδειγμα εγγραφής 

Πεδία 

Ένας πίνακας χωρίζεται σε γραμμές και στήλες. Όπως είπαμε προηγουμένως, κάθε 

γραμμή του πίνακα αντιστοιχεί σε μία εγγραφή, και κάθε στήλη του πίνακα αντιστοι-

χεί σε ένα πεδίο. Πεδία λοιπόν είναι οι στήλες ενός πίνακα βάσης δεδομένων, στις 

οποίες καταχωρίζονται οι τιμές για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των εγγραφών 

του πίνακα. Για παράδειγμα, σε έναν πίνακα πελατών μπορεί να έχουμε ξεχωριστά 

πεδία για το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση, και το τηλέφωνο κάθε πελάτη. 

Εικόνα 1.3� Παράδειγμα πεδίου 

Φόρμες 

Αν προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τους πίνακες μιας βάσης δεδομένων για την καταχώριση 

και την επεξεργασία των δεδομένων της, σύντομα θα διαπιστώσουμε ότι αυτή η διαδικασία είναι 

αρκετά κουραστική και μονότονη. 

Για το λόγο αυτόν, η Microsoft 

Access παρέχει έναν ευκολότερο 

τρόπο: τις φόρμες. Μια φόρμα είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με έναν ή πε-

ρισσότερους πίνακες και εμφανίζει 

συγκεντρωμένα τα στοιχεία που 

αφορούν κάθε εγγραφή.  

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

φόρμα είναι ένα πρότυπο (ένα 

«καλούπι») στο οποίο καταχωρί-

ζουμε και επεξεργαζόμαστε στοι-

χεία, αλλά και καθορίζουμε τα 

δεδομένα που αναζητούμε. 
Εικόνα 1.4� Παράδειγμα φόρμας 

Ερωτήματα 

Με τη βοήθεια των ερωτημάτων και τα κατάλληλα κριτήρια, μπορούμε να εντοπίζουμε και να 

παρουσιάζουμε τα δεδομένα που μας ενδιαφέρουν από μια βάση δεδομένων. Π.χ., με ένα ερώτη-

μα θα μπορούσαμε να εμφανίσουμε τα στοιχεία των πελατών μας που έχουν έδρα τη Θεσσαλονί-

κη ή έχουν αγοράσει κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, ώστε να τους κάνουμε μια ειδική προσφορά. 
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Εικόνα 1.5� Ερώτημα σε προβολή Σχεδίασης (αριστερά) και τα αποτελέσματά του σε προβολή  
  Φύλλου ∆εδομένων (δεξιά). 

Εκθέσεις 

Οι εκθέσεις (σε παλαιότερες εκδόσεις της Mi-

crosoft Access ονομάζονταν αναφορές) αποτε-

λούν έναν αποτελεσματικό τρόπο παρουσία-

σης και εκτύπωσης επιλεγμένων πληροφοριών 

της βάσης δεδομένων. Μας επιτρέπουν να ο-

μαδοποιούμε τα δεδομένα σε διάφορα επίπεδα, 

να καθορίζουμε τη διάταξή τους, και να τα 

μορφοποιούμε κατάλληλα ώστε, όταν τυπώ-

νουμε μια έκθεση στο χαρτί, να πάρουμε ακρι-

βώς το αποτέλεσμα που θέλουμε. Για παρά-

δειγμα, με τη Microsoft Access μπορούμε εύ-

κολα να δημιουργήσουμε έναν τηλεφωνικό 

κατάλογο των πελατών μας, με τις εγγραφές 

τους ομαδοποιημένες ανά πόλη ή νομό και 

ταξινομημένες πρώτα κατά επώνυμο και έπει-

τα κατά όνομα. 

Εικόνα 1.6� Παράδειγμα έκθεσης 

Η δομή μιας μηχανογραφημένης βάσης δεδομένων 
Τα τέσσερα βασικά στοιχεία μιας μηχανογραφημένης βάσης δεδομένων είναι οι πίνακες, οι φόρ-

μες, οι εκθέσεις, και τα ερωτήματα. Οι πίνακες αποτελούν το βασικότερο συστατικό μιας βάσης 

δεδομένων. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία των βάσεων δεδομένων χρησιμοποιούνται για να μας δι-

ευκολύνουν στην καταχώριση δεδομένων στους πίνακες, στην επεξεργασία τους, και στην πα-

ρουσίασή τους. Με τις φόρμες μπορούμε να καταχωρίζουμε, να επεξεργαζόμαστε, και να εξετά-
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ζουμε τα δεδομένα των πινάκων με εύκολο και αποδοτικό τρόπο. Χρησιμοποιώντας τις εκθέσεις, 

μπορούμε να εξάγουμε δεδομένα από έναν ή περισσότερους πίνακες, να τα οργανώνουμε, να τα 

μορφοποιούμε, και να τα τυπώνουμε. Με τα ερωτήματα μπορούμε να εντοπίζουμε τα δεδομένα 

της βάσης που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. 
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Ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης Κεφαλαίου 1 
1. Ποια είναι η χρησιμότητα μιας βάσης δεδομένων; 

� Η συλλογή, η οργάνωση, η επεξεργασία, και η εξαγωγή δεδομένων και πληροφο-

ριών 

� Η χρήση πινάκων, υπολογισμών, και γραφημάτων 

� Η επεξεργασία κειμένου 

� Η παρουσίαση δεδομένων σε ομάδες ατόμων 

2. Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων; 

3. Σε τι χρησιμεύει το σχεσιακό μοντέλο διαχείρισης βάσεων δεδομένων; 

4. Τι ονομάζουμε δεδομένα;  

� Τα στοιχεία που ανακτούμε από μια βάση δεδομένων και είναι οργανωμένα ώστε να 

έχουν νόημα για το άτομο που τα εξετάζει 

� Τις στατικές τιμές που καταχωρίζουμε σε μια βάση δεδομένων 

� Μια συλλογή στοιχείων που περιγράφουν ομοειδή αντικείμενα 

� Κάθε γραμμή σε έναν πίνακα μιας βάσης δεδομένων 

5. Τι είναι οι πληροφορίες; 

� Τα στοιχεία που ανακτούμε από μια βάση δεδομένων και είναι οργανωμένα ώστε να 

έχουν νόημα για το άτομο που τα εξετάζει 

� Οι στατικές τιμές που καταχωρίζουμε σε μια βάση δεδομένων 

� Μια συλλογή στοιχείων που περιγράφουν ομοειδή αντικείμενα 

� Κάθε γραμμή σε έναν πίνακα μιας βάσης δεδομένων 

6. Τι ονομάζουμε βάση δεδομένων; 

7. Ποια είναι τα τέσσερα βασικά στοιχεία μιας μηχανογραφημένης βάσης δεδομένων; 

8. Τι περιέχει ένας πίνακας; 

9. Τι αποκαλούμε εγγραφή; 

� Μια στήλη σε έναν πίνακα μιας βάσης δεδομένων 

� Μια γραμμή σε έναν πίνακα μιας βάσης δεδομένων 

� Ένα κελί σε έναν πίνακα μιας βάσης δεδομένων 

� Όλες τις γραμμές και τις στήλες σε έναν πίνακα μιας βάσης δεδομένων 

10. Τι περιέχει μια εγγραφή; 

� Τα δεδομένα που περιγράφουν μια συγκεκριμένη καταχώριση του πίνακα 

� Τις τιμές που καταχωρίζουμε για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 
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� Μια στατική τιμή που καταχωρίζουμε 

� Τη συλλογή όλων των δεδομένων που σχετίζονται μεταξύ τους 

11. Τι αποκαλούμε πεδίο; 

� Μια γραμμή σε έναν πίνακα μιας βάσης δεδομένων 

� Ένα κελί σε έναν πίνακα μιας βάσης δεδομένων 

� Μια στήλη σε έναν πίνακα μιας βάσης δεδομένων 

� Όλες τις γραμμές και τις στήλες σε έναν πίνακα μιας βάσης δεδομένων 

12. Τι περιέχει ένα πεδίο; 

� Τα δεδομένα που περιγράφουν μια συγκεκριμένη καταχώριση του πίνακα 

� Τις τιμές που καταχωρίζουμε για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 

� Μια στατική τιμή που καταχωρίζουμε 

� Τη συλλογή όλων των δεδομένων που σχετίζονται μεταξύ τους 

13. Ποιος είναι ο ρόλος των φορμών; 

� Με τη βοήθεια των φορμών μπορούμε, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κριτήρια, να 

εντοπίσουμε και να παρουσιάσουμε τα δεδομένα που θέλουμε 

� Οι φόρμες αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο για την παρουσίαση και την εκτύ-

πωση επιλεγμένων πληροφοριών της βάσης δεδομένων 

� Οι φόρμες είναι ιστοσελίδες ειδικού τύπου οι οποίες μας επιτρέπουν να εξετάζουμε 

και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα μέσω του Διαδικτύου 

� Μια φόρμα είναι άμεσα συνδεδεμένη με έναν ή περισσότερους πίνακες και εμφανί-

ζει συγκεντρωμένα τα στοιχεία που αφορούν κάθε εγγραφή 

14. Πότε χρησιμοποιούμε ένα ερώτημα; 

� Όταν θέλουμε να εξετάσουμε και να επεξεργαστούμε δεδομένα μέσω του Διαδικτύ-

ου 

� Όταν θέλουμε να εμφανίσουμε συγκεντρωμένα τα στοιχεία που αφορούν κάθε εγ-

γραφή 

� Όταν θέλουμε να εντοπίσουμε και να παρουσιάσουμε συγκεκριμένα δεδομένα από 

τη βάση δεδομένων 

� Όταν θέλουμε να παρουσιάσουμε και να τυπώσουμε επιλεγμένες πληροφορίες της 

βάσης δεδομένων 

15. Πότε χρησιμοποιούμε μια έκθεση; 

� Όταν θέλουμε να εξετάσουμε και να επεξεργαστούμε δεδομένα μέσω του Διαδικτύ-

ου 
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� Όταν θέλουμε να παρουσιάσουμε και να τυπώσουμε επιλεγμένες πληροφορίες της 

βάσης δεδομένων 

� Όταν θέλουμε να εντοπίσουμε και να παρουσιάσουμε συγκεκριμένα δεδομένα από 

τη βάση δεδομένων 

� Όταν θέλουμε να εμφανίσουμε συγκεντρωμένα τα στοιχεία που αφορούν κάθε εγ-

γραφή 

16. Ποιο θεωρείται το βασικότερο στοιχείο μιας βάσης δεδομένων; 

17. Τι είναι οι βάσεις δεδομένων μεγάλης κλίμακας και πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν; 
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Microsoft Access 2010 

Στόχος κεφαλαίου 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να μάθουμε να ξεκινούμε τη Microsoft Access, να εξοικειωθούμε 

με το περιβάλλον της, και να γνωρίσουμε τα κουμπιά των γραμμών εργαλείων της. Επίσης, θα μά-

θουμε να δημιουργούμε νέες βάσεις δεδομένων και να ανοίγουμε και να κλείνουμε υπάρχουσες. 

Εκκίνηση της Microsoft Access 
Για να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας της Microsoft Access, θα ξεκινήσουμε το πρό-

γραμμα και θα δημιουργήσουμε μια νέα, κενή βάση δεδομένων. Προκειμένου να ξεκινήσουμε 

τη Microsoft Access μπορούμε να ακολουθήσουμε οποιοδήποτε από τα επόμενα βήματα: 

� Πατάμε στο κουμπί Έναρξη  της γραμμής εργασιών, μετά στην εντολή Όλα τα προ-

γράμματα, και στη συνέχεια στο φάκελο Microsoft Office. Τέλος, πατάμε στην εντολή Mi-

crosoft Access 2010 και εμφανίζεται το παράθυρο της εφαρμογής με ορατά τα περιεχόμενα 

της καρτέλας Αρχείο. 

� Αν έχουμε δημιουργήσει μια συντόμευση για τη Microsoft Access στην επιφάνεια εργασίας 

μας, μπορούμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα διπλοπατώντας στο εικονίδιο της συντόμευσης. 

Δημιουργία κενής βάσης δεδομένων 
Για να δημιουργήσουμε μια κενή βάση δεδομένων ακολουθούμε τα επόμενα βήματα: 

� Στο επάνω μέρος του παραθύρου της εφαρμογής, επιλέγουμε το εικονίδιο Κενή 

βάση δεδομένων στο τμήμα Διαθέσιμα πρότυπα. 

Εικόνα 2.1� Το εικονίδιο Κενή βάση δεδομένων 

� Στο τμήμα παραθύρου Κενή βάση δεδομένων που εμφανίζεται στα δεξιά της οθόνης, πλη-

κτρολογούμε το όνομα της βάσης δεδομένων. Για το παράδειγμά μας, πληκτρολογούμε το 

όνομα Σύλλογος πληροφορικής RAM_02. 
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� Κάτω από το πλαίσιο κειμένου εμφανίζεται η διαδρομή 

της θέσης όπου θα αποθηκευτεί η βάση δεδομένων. Για 

να αλλάξουμε τη θέση αποθήκευσης, πατάμε στο κουμπί 

Αναζήτηση μιας θέσης για τη βάση δεδομένων σας , 

και στο πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία βάσης δεδομένων 

που εμφανίζεται, επιλέγουμε τον κατάλληλο φάκελο και 

πατάμε στο ΟΚ. 

� Πατάμε στο κουμπί Δημιουργία του τμήματος Κενή βά-

ση δεδομένων. 

� Το πρόγραμμα δημιουργεί τη βάση δεδομένων και το πα-

ράθυρο της εφαρμογής χωρίζεται σε δύο τμήματα. Ακόμη, 

παρατηρούμε ότι έχει δημιουργηθεί ένας κενός πίνακας με 

το όνομα Πίνακας1, ο οποίος είναι ανοιχτός σε προβολή 

Φύλλου Δεδομένων. 

 

Σε περίπτωση που έχουμε ανοιχτή μια βάση δεδομένων και θέ-

λουμε να δημιουργήσουμε μια νέα, πατάμε στην καρτέλα Αρ-

χείο και, στο αριστερό τμήμα του παραθύρου που εμφανίζεται 

επιλέγουμε την εντολή Δημιουργία. 

Εικόνα 2.2� Το τμήμα παραθύρου Κενή βάση δεδομένων 

Το περιβάλλον της Access 
Τα βασικά στοιχεία του περιβάλλοντος της Microsoft Access φαίνονται στην Εικόνα 2.3. 

Γραμμή τίτλου 
Όλα τα προγράμματα των Windows έχουν πολλά κοινά ώστε να διευκολύνουν το χρήστη στο 

χειρισμό τους. Ένα από αυτά είναι η οριζόντια γραμμή στην κορυφή των παραθύρων, η οποία 

ονομάζεται γραμμή τίτλου. Στα αριστερά της γραμμής τίτλου της Microsoft Access εμφανίζεται 

το κουμπί ελέγχου με το εικονίδιο της εφαρμογής . Στο δεξιό άκρο της γραμμής τίτλου βρί-

σκονται τα κουμπιά Ελαχιστοποίηση , Μεγιστοποίηση , και Κλείσιμο . 

Κουμπί Ελαχιστοποίησης 
Το κουμπί Ελαχιστοποίησης  ελαχιστοποιεί το παράθυρο της Microsoft Access, δηλαδή το 

κρύβει από την οθόνη αφήνοντας ορατό μόνο το κουμπί του στη γραμμή εργασιών. Το πρόγραμ-

μα εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά στο παρασκήνιο. Για να εμφανίσουμε ξανά το παράθυρο της 

Microsoft Access στην οθόνη μας, πατάμε στο κουμπί του στη γραμμή εργασιών. 

Κουμπί Μεγιστοποίησης 
Όταν πατάμε στο κουμπί Μεγιστοποίησης , το παράθυρο μεγιστοποιείται σε ολόκληρη την 

οθόνη, και το κουμπί αλλάζει μορφή και γίνεται κουμπί Επαναφορά . 
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Εικόνα 2.3� Το περιβάλλον της Access μετά τη δημιουργία μιας κενής βάσης δεδομένων 

Κουμπί Επαναφοράς 
Το κουμπί Επαναφοράς  επαναφέρει το μεγιστοποιημένο παράθυρο στο μέγεθος και τη θέση 

που είχε πριν από τη μεγιστοποίηση. Ένας άλλος τρόπος να μεγιστοποιήσουμε ένα παράθυρο, ή 

να το επαναφέρουμε στο αρχικό του μέγεθος αν είναι μεγιστοποιημένο, είναι να διπλοπατήσουμε 

στη γραμμή τίτλου του. 

Κουμπί Ελέγχου 
Αριστερά από τη γραμμή τίτλου βρίσκεται το κουμπί Ελέγχου με το εικονίδιο της εφαρμογής 

. Όταν πατάμε στο κουμπί αυτό, εμφανίζεται ένα μενού που ονομάζεται μενού Ελέγχου και 

περιέχει διάφορες εντολές για τη διαχείριση του παραθύρου της εφαρμογής.  

Όνομα εγγράφου και όνομα εφαρμογής 
Η γραμμή τίτλου περιέχει το όνομα της ανοιχτής βάσης δεδομένων και το όνομα της εφαρμογής. 

 

Εικόνα 2.4� Το όνομα της ανοιχτής βάσης δεδομένων 

Κορδέλα, καρτέλες, και ομάδες εντολών 

Κάτω από τη γραμμή τίτλου βρίσκεται η Κορδέλα η οποία παρέχει έναν εύκολο τρόπο πρόσβα-

σης στις εντολές και τις λειτουργίες του προγράμματος. Η Κορδέλα περιέχει διάφορες καρτέλες, 

οι οποίες εξυπηρετούν στην ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών. Τα ονόματα των καρτελών 

εμφανίζονται στο επάνω μέρος της Κορδέλας. Για να εμφανίσουμε τα περιεχόμενα μιας καρτέ-

λας, απλώς πατάμε σε αυτή. 

Κάθε καρτέλα διαιρείται σε επιμέρους ομάδες με κουμπιά εντολών, τα οποία εκτελούν μια εντο-

λή ή εμφανίζουν ένα μενού εντολών. Τα ονόματα των ομάδων εμφανίζονται στο κάτω μέρος της  

Γραμμή κατάστασης

Γραμμή εργαλείων  

Γρήγορης Πρόσβασης  

Γραμμή τίτλου 

Περιεχόμενα πίνακα 

Καρτέλα Κορδέλα
Κλείσιμο παραθύρου 

αντικειμένου βάσης 

δεδομένων 

Παράθυρο περιήγησης
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Εικόνα 2.5� Η Κορδέλα με ορατά τα περιεχόμενα της καρτέλας Κεντρική 

Κορδέλας. Για παράδειγμα, η καρτέλα Κεντρική που φαίνεται στην Εικόνα 2.5 περιέχει τις ομά-

δες Προβολές, Πρόχειρο, Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, Εγγραφές, Εύρεση και Μορφοποίηση 

κειμένου.  

Απόκρυψη και εμφάνιση της Κορδέλας 

Μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την Κορδέλα ώστε να έχουμε περισσότερο διαθέσιμο χώρο 

στην οθόνη μας. Στην περίπτωση αυτή, η Κορδέλα εξαφανίζεται και μένουν ορατές μόνον οι 

ετικέτες των καρτελών. Για να ελαχιστοποιήσουμε την Κορδέλα, κάνουμε ένα από τα παρακάτω: 

� Πατάμε στο κουμπί Ελαχιστοποίηση της Κορδέλας  στο επάνω δεξιό μέρος του παραθύ-

ρου. 

� Πατάμε με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού σε ένα σημείο της Κορδέλας και από το μενού 

συντόμευσης που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Ελαχιστοποίηση της Κορδέλας. 

� Διπλοπατάμε στο όνομα μιας καρτέλας. 

Για να εμφανίσουμε ξανά την Κορδέλα εκτελούμε και πάλι μία από τις παραπάνω ενέργειες.  

 

Αν έχουμε κρύψει την Κορδέλα και θέλουμε να προσπελάσουμε κάποια καρτέλα, μπορούμε να πατή-

σουμε στο όνομα της καρτέλας για να εμφανίσουμε προσωρινά τα περιεχόμενά της στην Κορδέλα. 

Εμφάνιση συμβουλών εργαλείων 

Το πρόγραμμα μας ενημερώνει για τη λειτουργία των κουμπιών εμφανίζοντας μια συμβουλή 

εργαλείου με το όνομα κάθε κουμπιού και ένα μικρό κείμενο που περιγράφει τη λειτουργία του. 

Για να εμφανίσουμε τη συμβουλή εργαλείου ενός κουμπιού, απλώς αφήνουμε για λίγο το δείκτη 

του ποντικιού επάνω σε αυτό. 

Παράθυρο Περιήγησης 

Όταν δημιουργούμε μια νέα βάση δεδομένων ή ανοίγουμε μια υπάρχουσα, τα αντικείμενά της, όπως 

πίνακες, φόρμες, εκθέσεις, ερωτήματα, κ.λπ. εμφανίζονται στο παράθυρο Περιήγησης (Εικόνα 2.3). 

Προβολή παρασκηνίου 

Αν πατήσουμε στην καρτέλα Αρχείο της κορδέλας, θα εμφανιστεί η προβολή Παρασκηνίου 

(Backstage). Η προβολή αυτή περιέχει διάφορες εντολές οι οποίες εφαρμόζονται σε ένα ολόκληρο 

αρχείο βάσης δεδομένων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας την προβολή Παρασκηνίου μπορούμε 

Καρτέλα Ομάδες εντολών 

Κορδέλα 

Όνομα ομάδας 
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να δημιουργήσουμε μια νέα βάση δεδομένων, να ανοίξουμε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων, να 

καθορίσουμε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής κ.ά. 

Γενικά για την αποθήκευση δεδομένων 
Όπως με όλα τα προγράμματα υπολογιστών, έτσι και στην Access πρέπει να γνωρίζουμε πώς 

αποθηκεύονται τα δεδομένα μας ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον. 

Στα περισσότερα προγράμματα, ο χρήστης χρησιμοποιεί τις εντολές Αποθήκευση ή Αποθήκευ-

ση ως για να αποθηκεύει τα αρχεία που έχει δημιουργήσει και τις αλλαγές που κάνει σε αυτά. 

Στην Access όμως, τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά: οι εντολές Αποθήκευση και Αποθή-

κευση ως συχνά δεν είναι διαθέσιμες. Αυτό συμβαίνει επειδή, στις περιπτώσεις αυτές, η Access 

φροντίζει αυτόματα για την αποθήκευση των δεδομένων. Μερικά πράγματα που πρέπει να έχου-

με υπόψη μας σχετικά με την αποθήκευση των δεδομένων μας στην Access είναι τα εξής: 

� Όταν δημιουργούμε νέες βάσεις δεδομένων, η Microsoft Access μάς ζητάει να καθορίσουμε 

το όνομα αρχείου και τη θέση στην οποία θα αποθηκευτεί η βάση πριν τη δημιουργήσει και 

την ανοίξει στην οθόνη μας. 

� Η Access αποθηκεύει αυτόματα τα δεδομένα που καταχωρίζουμε στα φύλλα δεδομένων ή στις 

φόρμες των βάσεων δεδομένων μας όταν μεταφερόμαστε από τη μια εγγραφή στην άλλη. 

� Όταν τροποποιούμε τη δομή ενός αντικειμένου, ή αμέσως μετά τη δημιουργία ενός νέου α-

ντικειμένου, η Access μάς προτρέπει να αποθηκεύσουμε το αντικείμενο πριν το κλείσουμε ή 

πριν το ανοίξουμε σε κάποια άλλη προβολή. 

� Η εντολή Αποθήκευση ως επιτρέπει να αποθηκεύουμε τα αντικείμενα μιας βάσης δεδομέ-

νων με διαφορετικό όνομα ή διαφορετική μορφή, πάντα όμως μέσα στην ίδια βάση δεδομέ-

νων. 

Η Βοήθεια της Access 
Το ενσωματωμένο σύστημα Βοήθειας της Microsoft Access μάς επιτρέπει να αναζητούμε βοή-

θεια για συγκεκριμένα θέματα, αλλά παρέχει και σαφείς οδηγίες για εργασίες που θέλουμε να 

εκτελέσουμε στην εφαρμογή. 

Το παράθυρο με το οποίο μπορούμε να εξερευνούμε τις πληροφορίες του συστήματος Βοήθειας 

ονομάζεται Βοήθεια για την Access (Εικόνα 1.9). 

Οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να πάρουμε βοήθεια για το Office είναι οι εξής: 

� Πατάμε στο κουμπί Βοήθεια για τη Microsoft Access  δεξιά από τα ονόματα καρτελών 

της Κορδέλας. 

� Πατάμε το πλήκτρο F1. 

Ακόμη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί Βοήθειας  των διαφόρων πλαισίων δια-

λόγου που χρησιμοποιούμε κατά την εργασία μας. 

 




