
Εισαγωγή

Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να καλύψει ένα πλήθος θεμάτων που ενδιαφέρουν 
τους περισσότερους χρήστες υπολογιστών.  Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια να 
γραφθεί σε απλή γλώσσα, να είναι φιλικό και να δείχνει με καθαρό τρόπο βηματικά 
τόσο τις απλές εργασίες που μπορεί να θέλει να εκτελέσει ένας χρήστης στον υπο-
λογιστή του όσο και τις πιο προχωρημένες, χωρίς τεχνικές ορολογίες που μπορεί να 
μπερδέψουν έναν άπειρο χρήστη. Το βιβλίο αυτό καθοδηγεί και βοηθά πρακτικά τον 
χρήστη να εξοικειωθεί με τον υπολογιστή του και να τον χρησιμοποιεί όσο πιο απο-
τελεσματικά γίνεται.

Σε Ποιους Απευθύνεται Αυτό το Βιβλίο
Αυτό το βιβλίο απευθύνεται στον καθημερινό χρήστη υπολογιστών, που θέλει ένα 
βιβλίο που να τον βοηθά να γίνει καλύτερος χρήστης και του προσφέρει το υπόβαθρο 
που χρειάζεται ώστε να προάγει τις γνώσεις του. Επίσης, απευθύνεται στον σπουδα-
στή που θέλει να μάθει πιο οργανωμένα όσα αφορούν τη χρήση αυτής της εφαρμο-
γής του Offi  ce και στον καθηγητή που θέλει μία βάση για να διδάξει τα θέματά του, 
μαζί με σχετικές ασκήσεις.

Πώς Είναι Οργανωμένο το Βιβλίο
Σε αυτό το βιβλίο έχει γίνει προσπάθεια να καλυφθούν όχι μόνο οι απλές λειτουρ γίες 
της Access αλλά και κάποιες πιο προχωρημένες. Σε ένα βιβλίο αυτού του μεγέθους 
δεν είναι δυνατόν να εμβαθύνουμε στο υλικό μας, αλλά ωστόσο θίγονται και πιο προ-
χωρημένα θέματα.
Στις περισσότερες ενότητες υπάρχουν αρχεία εργασίας, που μπορείτε να δημιουργεί-
τε μόνοι σας με την καθοδήγηση του βιβλίου ή να τα κατεβάσετε από το δικτυακό 
τόπο του βιβλίου. Τα αρχεία εργασίας κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνουν και την ολο-
κληρωμένη έκδοση της άσκησης για αυτό το κεφάλαιο (για παράδειγμα, η ΑΣΚΗΣΗ 1 
είναι η άσκηση με την οποία θα δουλέψετε ενώ η ΑΣΚΗΣΗ 1 ΤΕΛΙΚΟ είναι η άσκηση 
στην τελική της μορφή, αν γίνουν οι εργασίες που αναφέρονται στο συγκεκριμένο 
κεφάλαιο). Επίσης, στο τέλος των κεφαλαίων υπάρχουν ασκήσεις που σας βοηθούν 
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να ελέγχετε τις γνώσεις σας. Για να κατεβάσετε τις ασκήσεις και τα αρχεία εργασίας 
από το δικτυακό τόπο του βιβλίου αρκεί να πάτε στη σελίδα του βιβλίου στο δικτυα-
κό τόπο των εκδόσεων ΔΙΣΙΓΜΑ στη διεύθυνση https://www.disigma.gr/access-2016-
grigora-kai-apla.html.
Θα πρέπει να αποθηκεύσετε το αρχείο (που είναι σε συμπιεσμένη μορφή rar) σε ένα 
φάκελο του υπολογιστή σας και να το αποσυμπιέσετε. Αν δεν διαθέτετε το πρόγραμ-
μα συμπίεσης-αποσυμπίεσης rar, μπορείτε να το κατεβάσετε από τη διεύθυνση www.
win-rar.com/download.html. Όταν αποσυμπιέσετε το αρχείο, θα δημιουργηθεί ένας 
φάκελος ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Επίσης, στο δικτυακό τόπο του βιβλίου θα μπορείτε να βρίσκετε νέες ασκήσεις, όπως 
και τις λύσεις των ασκήσεων.

Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο
Αυτό το βιβλίο χρησιμοποιεί διάφορες συμβάσεις για να σας βοηθήσει να διδαχτείτε 
τα θέματά του πιο αποτελεσματικά. Εδώ δίνουμε μία σύνοψη αυτών των συμβάσεων:

Πλήκτρα συντόμευσης 
Όταν πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης, αυτό αναφέρεται βάζοντας το 
πλήκτρο με ένα συν (+) και το πλήκτρο που πρέπει να πατηθεί μαζί. Για παράδειγμα, 
η συντόμευση  Ctrl+C, σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το 
πρώτο πλήκτρο (Ctrl) και μετά να πατήσετε το δεύτερο πλήκτρο (C) πριν ελευθερώ-
σετε και τα δύο πλήκτρα. Ειδικά, αν το ένα πλήκτρο είναι το πλήκτρο των Windows, 
αυτό αναφέρεται, ως  + Ζ, αν, για παράδειγμα, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο 
των Windows με το Ζ.
Κάτω από κάθε φάκελο ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, υπάρχουν υπο-φάκελοι για τα αρχεία 
εργασίας κάθε κεφαλαίου. Για παράδειγμα, θα υπάρχει μία δενδροειδής δομή όπως 
η εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Στα κεφάλαια του βιβλίου υπάρχουν ειδικές ενότητες που επισημαίνονται από την 
επικεφαλίδα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ. Μία πρακτική εξάσκηση μπαίνει εμβόλιμα σε μία 
ενότητα προκειμένου να δείξει πρακτικά πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτά που 
αναφέρονται στο θέμα της ενότητας και συνήθως παρουσιάζει τη λύση μίας πιο προ-
χωρημένης εφαρμογής.

Online Συνδέσεις
Μπορείτε να βρείτε την αρχική σελίδα του βιβλίου από τη διεύθυνση www.disigma.gr 
επιλέγοντας στις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, Βιβλία, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, Γενικά Βιβλία Υπολο-
γιστών. Μπορείτε να ελέγχετε αυτή τη διεύθυνση για νέες ασκήσεις, λύσεις σε θέματα 
και πιθανόν διορθώσεις ή άλλες ανακοινώσεις. Θα χαρούμε αν πάρουμε τις παρατη-
ρήσεις ή τα σχόλιά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@disigma.gr.

Επίσης, σε όλο το βιβλίο περιλαμβάνονται και διάφορα ειδικά στοιχεία που σας δίνουν 
διάφορα είδη πληροφοριών, όπως:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι σημειώσεις επισημαίνουν κάποια ειδική πληροφορία που αφορά το υλικό που 

διαβάζετε και ξεκαθαρίζουν ιδέες και διαδικασίες.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι υποδείξεις σας υποδεικνύουν λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα ή συντομεύ-

σεις διαδικασιών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η προσοχή σας προειδοποιεί για πιθανά προβλήματα. 
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  Τι Είναι μία Βάση 
Δεδομένων

  Σχεδίαση μίας Βάσης 
Δεδομένων

  Κανονικοποίηση μίας Βάσης 
Δεδομένων

  Συσχετισμός Μεταξύ 
Πινάκων

Η Microsoft Access είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο 
μπορεί να γίνει δημιουργία και διαχείριση μίας σχε-
σιακής βάσης δεδομένων. Αυτό το βιβλίο έχει σκοπό 
να σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με διάφορες έν  νοιες, 
όπως βάσεις δεδομένων, πίνακες, φόρμες, ερωτήμα-
τα, σχέσεις κ.λπ. και ποια είναι τα στοιχεία που συμ-
μετέχουν στον σχεδιασμό μίας βάσης δεδομένων. 
Επίσης, θα μάθετε τα βασικά για το πώς να χρησιμο-
ποιείτε την Access 2016 προκειμένου να δημιουργείτε 
βάσεις δεδομένων, όπως και πώς να χρησιμοποιείτε 
από τα συστατικά της. Αυτό το βιβλίο δεν έχει στό-
χο να κάνει μία πλήρη επισκόπηση της θεωρίας του τι 
είναι μία βάση δεδομένων και πώς μπορεί να γίνει ο 
σχεδιασμός μίας σωστής βάσης δεδομένων γιατί αυτό 
θα απαιτούσε ένα βιβλίο μόνο με αυτό το θέμα. 

1.1 Τι Είναι μία Βάση Δεδομένων
Γενικά, μία βάση δεδομένων είναι μία συλλογή δεδο-
μένων, οργανωμένων με τρόπο ώστε να αποθηκεύο-
νται, να ανακαλούνται ή να ενημερώνονται με απο-
τελεσματικό τρόπο. 
Η Microsoft Access είναι μία σχεσιακή βάση δεδομέ-
νων γιατί τα δεδομένα της απεικονίζονται σε πίνακες 
που αποτελούνται από γραμμές και στήλες, οι οποίοι 
μπορεί να σχετίζονται μεταξύ τους. Οι γραμμές των 
πινάκων ονομάζονται εγγραφές, ενώ οι στήλες ονο-
μάζονται πεδία. Οι πίνακες θα πρέπει να περιέχουν 
πληροφορίες για ένα μόνο θέμα, για παράδειγμα, 
πίνακας πελατών, πίνακας προμηθευτών, πίνακας 
αγορών, πίνακας προϊόντων κ.λπ.

1.2  Σχεδίαση μίας Βάσης 
Δεδομένων

Το πρώτο βήμα για τη σχεδίαση μίας βάσης δεδομέ-
νων είναι να προσδιοριστεί ο σκοπός της. Τι πληρο-

Εισαγωγή 
στην Access
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φορίες πρόκειται να αποθηκεύει; Ποιος θα τις χρησιμοποιεί; Τι είδους αποτελέσματα 
θα χρειαστεί να ανακαλούνται; Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις εξε-
τάζοντας τα δεδομένα που θέλετε να αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων και την 
τρέχουσα διαδικασία που χρησιμοποιείται για αποθήκευση αυτών των δεδομένων. 
Εάν αυτή η εφαρμογή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και από άλλους χρήστες, θα πρέ-
πει να ρωτήσετε τι περιμένουν από την εφαρμογή. Θα πρέπει να κάνετε μία λεπτομε-
ρή καταγραφή των αναγκών των χρηστών πριν σχεδιασθεί η βάση δεδομένων.

1.3 Κανονικοποίηση μίας Βάσης Δεδομένων
Κανονικοποίηση μίας βάσης δεδομένων είναι η διαδικασία της αποτελεσματικής 
οργάνωσης των πεδίων και των πινάκων μίας σχεσιακής βάσης δεδομένων. Έχει σκο-
πό την ελαχιστοποίηση των επαναλαμβανόμενων πληροφοριών που καταλήγουν σε 
ασυνέπειες στη βάση δεδομένων και σε χρήση περισσότερων πόρων, την εξασφάλι-
ση ότι οι σχέσεις των δεδομένων έχουν νόημα και τη διατήρηση της ακεραιότητας 
και της αξιοπιστίας των δεδομένων. Η τεχνική αυτή παράγει σχεσιακές βάσεις δεδο-
μένων χωρίς επαναλαμβανόμενες πληροφορίες και χωρίς προβλήματα ενημέρωσης.
Η κανονικοποίηση συνήθως διαιρεί μεγάλους πίνακες (δηλ., με πολλά πεδία) σε μικρό-
τερους πίνακες με λιγότερα επαναλαμβανόμενα δεδομένα και καθορίζει τις σχέσεις 
μεταξύ αυτών των μικρότερων πινάκων. Ο στόχος είναι να μπορούν να γίνονται 
προσθήκες, διαγραφές και τροποποιήσεις σε έναν μόνο πίνακα και αυτές οι αλλαγές 
να μεταφέρονται μετά στην υπόλοιπη βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας τις σχέσεις 
που έχουν οριστεί.
Για παράδειγμα, φαντασθείτε έναν πίνακα όπου είναι αποθηκευμένες οι παραγγε  λίες 
των πελατών μίας εταιρείας. Αυτός ο πίνακας δεν είναι κανονικοποιημένος και θα 
μπορούσε να είναι ακόμα και ένας πίνακας στο Excel.

Κωδικός 
Πελάτη

Επωνυ-
μία

Διεύθυνση Κωδ. 
Προϊόντος

Περιγραφή 
προϊόντος

Ημ/νία 
Αγοράς

Ποσό-
τητα

Τιμή Σύνο-
λο

123 ΑΒΓ ΑΕ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 899 100 Βίδες 1’’ 1/6/2018 1000 3,25 3.250
987 ΧΥΩ ΛΑΜΙΑΣ 500 300 Γρανάζια μικρά 2/6/2018 2000 4,25 8.500
123 ΑΒΓ ΑΕ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 899 200 Βίδες 5’’ 5/6/2018 2500 1,23 3.075
123 ΑΒΓ ΑΕ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 899 210 Βίδες 6’’ 5/6/2018 500 2,23 1.115
987 ΧΥΩ ΛΑΜΙΑΣ 500 310 Γρανάζια μεσαία 6/6/2018 200 3,5 700
123 ΑΒΓ ΑΕ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 899 100 Βίδες 1’’ 7/6/2018 500 3,25 1.625

Αν παρατηρήσετε αυτόν τον πίνακα, θα δείτε ότι παρουσιάζει τα εξής προβλήματα: 

1. Υπάρχουν επαναλαμβανόμενες πληροφορίες στον πίνακα, που είναι τα στοι-
χεία του πελάτη (επωνυμία, κωδικός, διεύθυνση), όπως και τα στοιχεία των 
προϊόντων (κωδικός, περιγραφή, τιμή). 

2. Αν σε αυτόν τον πίνακα έπρεπε να αλλάξει, για παράδειγμα, η διεύθυνση του 
πελάτη, αυτή θα έπρεπε να αλλάξει σε κάθε γραμμή που αναφέρεται αυτός ο 
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πελάτης, πράγμα που δεν αποτελεί αποτελεσματική αποθήκευση των δεδομέ-
νων και με αυτόν τον τρόπο αποθήκευσης, δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί 
η ακεραιότητα των δεδομένων.

3. Αυτός ο πίνακας δεν επικεντρώνεται σε ένα θέμα, αλλά περιέχει πληροφορίες 
για πελάτες, προϊόντα και αγορές και φυσικά, δεν μπορεί να γίνει αποτελεσμα-
τική ανάκληση αυτών των δεδομένων σε περίπτωση που χρειαζόμαστε συγκε-
κριμένες πληροφορίες.

Προκειμένου να γίνει ο σωστός σχεδιασμός μίας βάσης δεδομένων, έχει αναπτυχθεί 
ένα σύνολο από κανόνες, οι οποίοι ονομάζονται κανονικές μορφές και οι οποίοι 
εξασφαλίζουν ότι η βάση δεδομένων που έχουμε σχεδιάσει είναι κανονικοποιημέ-
νη. Υπάρχουν πέντε τέτοιοι κανόνες, αλλά συνήθως χρησιμοποιούνται μόνο οι τρεις 
πρώτοι. Πάντως, πρέπει να τονισθεί ότι αυτοί οι κανόνες μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν σαν βοήθημα κατά το σχεδιασμό μίας βάσης δεδομένων και δεν αποτελούν 
ένα απόλυτο εργαλείο. Πολλές φορές, μπορεί να σχεδιάσουμε μία βάση δεδομένων η 
οποία να παραβιάζει κάποιον από αυτούς τους κανόνες για κάποιο λόγο. Παρακάτω 
θα αναφέρουμε απλά αυτούς τους κανόνες, γιατί αυτό το βιβλίο δεν έχει στόχο να 
κάνει πλήρη ανάλυση του σχεδιασμού μίας βάσης δεδομένων.

Η Πρώτη Κανονική Μορφή:
1. Απαλείφει τις επαναλαμβανόμενες πληροφορίες (στήλες) στην ίδια εγγραφή 

(γραμμή) ενός πίνακα. 
2. Δημιουργεί ξεχωριστούς πίνακες για κάθε ομάδα επαναλαμβανόμενων πλη-

ροφοριών και προσδιορίζει κάθε εγγραφή (γραμμή) με μία μοναδική στήλη ή 
στήλες (αυτή η στήλη ή στήλες ονομάζονται πρωτεύον κλειδί). 

Το πρωτεύον κλειδί είναι η στήλη ή οι στήλες που προσδιορίζουν μοναδικά κάθε 
εγγραφή, δηλαδή η κάθε τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού επαναλαμβάνεται μόνο μία 
φορά μέσα στον πίνακα. 
Για παράδειγμα, ας πούμε ότι έχουμε έναν πίνακα με τους πελάτες μας και τις παραγ-
γελίες που έχουν κάνει και τους κωδικούς των προϊόντων που έχουν αγοράσει από 
την εταιρεία μας. 

Κωδικός Πελάτης Διεύθυνση Κωδ. 
Προϊόν. 1

Κωδ. 
Προϊόν. 2

Κωδ. 
Προϊόν. 3

Κωδ. 
Προϊόν. 4

123 ΑΒΓ ΑΕ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 899 100 200 210 100
987 ΧΥΩ ΛΑΜΙΑΣ 500 300 310

Εδώ βλέπουμε ότι οι τέσσερις στήλες Κωδικός Προϊόντος 1, Κωδικός Προϊόντος 2, 
Κωδικός Προϊόντος 3 και Κωδικός Προϊόντος 4, περιέχουν όλες κωδικούς προϊόντων 
και αυτό αντίκειται στον πρώτο κανόνα. Αυτό σπαταλά χώρο γιατί είναι μεταβλητός 
ο αριθμός των προϊόντων που μπορεί να αγοράσει ο κάθε πελάτης – άλλος μπορεί 
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να συμμετέχει με 4 προϊόντα και άλλος με ένα, οπότε οι υπόλοιπες τρεις στήλες θα 
είναι κενές. Επιπλέον, τι γίνεται αν θέλουμε να προσθέσουμε ένα πέμπτο προϊόν στον 
πρώτο πελάτη μας; Θα πρέπει να προσθέσουμε και άλλη στήλη; 
Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πεδίο Κωδικός Προϊόντος και να βάζουμε 
σε αυτό όλους τους κωδικούς του κάθε πελάτη, γιατί έτσι αυτό το πεδίο δεν θα περι-
είχε ατομικές πληροφορίες και η συντήρηση του πεδίου (προσθήκες, ενημερώσεις, 
διαγραφές) θα ήταν εφιαλτική. 
Σύμφωνα με το δεύτερο κανόνα της Πρώτης Κανονικής Μορφής, αυτό που πρέπει 
να γίνει είναι να δημιουργηθεί ένας νέος πίνακας με τους κωδικούς προϊόντων και 
την περιγραφή τους, ο οποίος να έχει τον κωδικό προϊόντος σαν πρωτεύον κλειδί. Σε 
αυτή τη περίπτωση, ο πίνακας θα δείχνει έτσι:

Πίνακας προϊόντων

Κωδικός προϊόντος 
(πρωτεύον κλειδί)

Κωδικός Προϊόντος 

100 Βίδες 1’’ 
200 Βίδες 5’’ 
210 Βίδες 6’’ 
300 Γρανάζια μικρά
310 Γρανάζια μεσαία

Από ό,τι βλέπετε, ο πίνακας αυτός δεν περιέχει επαναλαμβανόμενες στήλες και κάθε 
στήλη προσδιορίζεται μοναδικά από τον Κωδικό προϊόντος, που αποτελεί το πρω-
τεύον κλειδί, γιατί είναι μία πληροφορία που προσδιορίζει μοναδικά κάθε προϊόν. 

Η Δεύτερη Κανονική Μορφή:
 ● Πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες της Πρώτης Κανονικής Μορφής.
 ● Δεν πρέπει να υπάρχει μερική εξάρτηση, δηλαδή, πρέπει να χωρισθούν τα δεδο-
μένα που εξαρτώνται από ένα μέρος του κλειδιού και όχι ολόκληρο το (σύνθετο) 
κλειδί ενός πίνακα και να μπουν σε ξεχωριστό πίνακα. Οι πίνακες με απλό κλειδί 
πηγαίνουν κατευθείαν σε Δεύτερη Κανονική Μορφή.

 ● Πρέπει να δημιουργηθεί σχέσεις μεταξύ του αρχικού πίνακα και του νέου πίνακα 
μέσω της χρήσης ξένων κλειδιών (το ξένο κλειδί είναι ένα ή περισσότερα πεδία 
που αποτελεί το πρωτεύον κλειδί στον αρχικό πίνακα αλλά στο νέο πίνακα μπο-
ρεί να επαναλαμβάνεται πολλές φορές).

Θα δούμε τώρα ξανά το παράδειγμα με τις παραγγελίες για να κατανοήσουμε πώς 
λειτουργεί η Δεύτερη Κανονική Μορφή. Ας πούμε ότι έχουμε τον πίνακα με τις αγο-
ρές που έχουν γίνει από κάθε πελάτη μας και ο οποίος είναι σε Πρώτη Κανονική 
Μορφή:
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  Τύποι Δεδομένων των 
Πεδίων

  Ιδιότητες Πεδίων
  Ονοματολογία Πεδίων
  Ορισμός πρωτεύοντος 
κλειδιού

  Δημιουργία Πινάκων
  Ορισμός Σχέσεων Μεταξύ 
Πινάκων

ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟ

Το πρώτο βήμα στο σχεδιασμό μίας βάσης δεδο-
μένων είναι οι πίνακες. Αφού γίνει η ανάλυση του 
έργου το οποίο θα βασισθεί σε μία βάση δεδομένων 
και σύμφωνα με αυτά που συζητήθηκαν στην προ-
ηγούμενη ενότητα, θα πρέπει να προχωρήσετε και 
να χωρίσετε τα δεδομένα σας σε πίνακες. Ας υποθέ-
σουμε ότι θέλετε να αποθηκεύσετε πληροφορίες για 
πελάτες, προϊόντα και παραγγελίες. Είναι εύκολο να 
σκεφτείτε ότι θα πρέπει να παρακολουθείτε τις πλη-
ροφορίες των παραγγελιών, των πελατών και των 
προϊόντων. Αυτές τις πληροφορίες θα πρέπει να τις 
δομήσετε με τρόπο ώστε να είναι σε συμφωνία με 
την Τρίτη κανονική μορφή. Για τη συγκεκριμένη βάση 
δεδομένων των Παραγγελιών, αυτό έχει ήδη γίνει 
στα προηγούμενα κεφάλαια. Τώρα, θα πρέπει να 
αποφασίσετε τα πεδία που θα περιέχει κάθε πίνακας, 
τον τύπο δεδομένων τους και τις ιδιότητές τους. Για 
αυτό, θα μιλήσουμε αρχικά για τους τύπους δεδομέ-
νων που παρέχει η Access και τον σκοπό που έχουν 
ώστε να βοηθηθείτε σε αυτή την απόφαση.

3.1 Τύποι Δεδομένων των Πεδίων
Κάθε πεδίο (στήλη) ενός πίνακα πρέπει να ανήκει σε 
ένα συγκεκριμένο τύπο δεδομένων. Ο τύπος δεδο-
μένων ενός πεδίου προσδιορίζει το είδος των δεδο-
μένων που μπορούν να εισαχθούν σε αυτό το πεδίο. 
Για παράδειγμα, ένα πεδίο Αριθμός θα πρέπει να 
περιέχει μόνο αριθμούς. Για κάθε τύπο δεδομένων 
που ορίζετε, μπορείτε να επιλέξετε και αντίστοιχες 
ιδιότητες, για παράδειγμα, σε ένα πεδίο σύντομου 
κειμένου μπορείτε να ορίσετε πόσο μέγεθος έχει το 
πεδίο, αν είναι ευρετήριο κ.λπ. 
Παρακάτω αναφέρονται οι πιο βασικοί τύποι δεδο-
μένων της Access και κάποιες βασικές ιδιότητές τους 

Σχεδιασμός και 
Δημιουργία Πινάκων
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και στη συνέχεια θα τους χρησιμοποιήσουμε στον ορισμό των πεδίων των πινάκων 
που θα δημιουργήσουμε.

3.1.1 Σύντομο Κείμενο, Μεγάλο Κείμενο
Το Σύντομο Κείμενο είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος δεδομένων. Το μέγιστο μήκος 
ενός πεδίου κειμένου μπορεί να είναι 255 χαρακτήρες. Με αυτόν τον τύπο αποθη-
κεύετε πεδία που περιέχουν απλό κείμενο, αριθμούς με τους οποίους δεν θα κάνετε 
πράξεις, ειδικούς χαρακτήρες, ή συνδυασμό τους. Είναι καλύτερα να δίνετε ένα ρεα-
λιστικό μέγεθος στα δεδομένα σας και να μην δεσμεύετε χωρίς λόγο μεγάλο χώρο 
για αυτά.
Ο τύπος Μεγάλο Κείμενο μοιάζει με τον τύπο Σύντομο Κείμενο, εκτός ότι το μέγε-
θός του μπορεί να είναι μέχρι 1 GB, αλλά μπορούν να εμφανίζονται μόνο οι πρώτοι 
64.000 χαρακτήρες. Μπορεί να περιέχει και μορφοποιήσεις και χρησιμοποιείται συνή-
θως σε πεδία σχολίων.

3.1.2 Αυτόματη Αρίθμηση
Ο τύπος δεδομένων Αυτόματη Αρίθμηση είναι ένας ακέραιος αριθμός του οποίου 
οι τιμές δίνονται αυτόματα από την Access. Οι τιμές του πεδίου μπορεί να είναι σε 
αύξουσα σειρά ή τυχαίες και χρησιμοποιούνται συνήθως στο πεδίο του πρωτεύοντος 
κλειδιού ενός πίνακα.

3.1.3 Αριθμός, Μεγάλος Αριθμός, Νομισματική Μονάδα
Αυτοί οι τύποι δεδομένων χρησιμοποιούνται για απεικόνιση αριθμών, ακέραιων ή με 
δεκαδικά. 
Ο τύπος Αριθμός χρησιμοποιείται συχνά στις βάσεις δεδομένων. Τα αριθμητικά 
δεδομένα περιλαμβάνουν ποσότητες, τιμές, κόστος, θερμοκρασίες και οποιεσδήποτε 
άλλες πληροφορίες μπορούν να αποθηκευθούν σαν αριθμοί και να χρησιμοποιηθούν 
σε πράξεις. Αυτός ο τύπος μπορεί να αποθηκεύει αριθμούς μεγέθους από -231 έως 
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231-1, ενώ ο τύπος Μεγάλος Αριθμός μπορεί να αποθηκεύει αριθμούς μεγέθους από 
-263 έως 263-1.
Ο τύπος Νομισματική Μονάδα περιέχει αριθμούς (ακέραιους ή πραγματικούς) μαζί 
με ένα σύμβολο νομίσματος.
Όταν αποθηκεύετε αριθμούς σε ένα αριθμητικό πεδίο, μπορείτε να τους χρησιμοποι-
ήσετε μετά σε υπολογισμούς. Για παράδειγμα, μπορείτε να πολλαπλασιάσετε την τιμή 
ενός προϊόντος με την ποσότητα των προϊόντων που αγοράστηκαν και να βρείτε την 
αξία τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Οι τιμές από υπολογισμούς δεν αποθηκεύονται κανονικά σε μία βάση δεδομένων 
επειδή καταλαμβάνουν χώρο στο δίσκο και μπορούν να επανα-υπολογισθούν 

οποιαδήποτε στιγμή.

3.1.4 Ημερομηνία/Ώρα
Για πεδία που περιέχουν μία ημερομηνία ή ώρα, επιλέγετε τον τύπο δεδομένων Ημε-
ρομηνία/Ώρα. 

3.1.5 Ναι/Όχι
Σε μερικούς πίνακες μπορεί να θέλετε να αποθηκεύσετε δεδομένα που να περιέχουν 
μία απλή απάντηση Ναι ή Όχι, Αληθές/Ψευδές ή Ενεργό/Άκυρο. Σε αυτήν την περί-
πτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο δεδομένων Ναι/Όχι. Ο τύπος δεδο-
μένων Ναι/Όχι μπορεί να αντιπροσωπεύεται σε ένα πίνακα ή φόρμα από ένα πλαίσιο 
κειμένου, από ένα πλαίσιο ελέγχου ή από μία πτυσσόμενη λίστα. Αυτός ο τύπος βοη-
θά επίσης στην απαλοιφή λαθών, αναγκάζοντας το χρήστη να επιλέγει μόνο μία από 
δύο έγκυρες απαντήσεις.

3.1.6 Αντικείμενο OLE
Αυτός ο τύπος χρησιμοποιείται σε πεδία με εικόνες, γραφήματα ή άλλα ActiveX αντι-
κείμενα που δημιουργούνται σε άλλες εφαρμογές. Το μέγεθος του πεδίου είναι μέχρι 
2 GB.

3.1.7 Υπερ-σύνδεση
Αυτός ο τύπος χρησιμοποιείται για σύνδεση με ένα αρχείο που μπορεί να βρίσκεται 
στον τοπικό υπολογιστή, σε ένα δίκτυο ή στο Internet. Μπορεί να περιέχει μέχρι 2.048 
χαρακτήρες.

3.1.8 Συνημμένο
Με τον τύπο δεδομένων Συνημμένο μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία, όπως εικόνες, 
έγγραφα, λογιστικά φύλλα. Το κάθε πεδίο Συνημμένο, μπορεί να περιέχει απεριόριστο 
πλήθος συνημμένων, όσων επιτρέπει το όριο του μεγέθους της βάσης δεδομένων. 
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3.1.9 Υπολογίστηκε
Στον τύπο δεδομένων Υπολογίστηκε αποθηκεύονται δεδομένα υπολογισμών που 
προέρχονται από άλλα πεδία.

3.1.10 Οδηγός αναζήτησης
Ο τύπος Οδηγός αναζήτησης δεν είναι ακριβώς ένας τύπος δεδομένων αλλά ξεκινά 
έναν οδηγό με τον οποίο ορίζετε ένα πεδίο αναζήτησης. Έτσι, μπορείτε να ορίσετε να 
αποθηκεύεται σε αυτό το πεδίο το αποτέλεσμα της αναζήτησης σε έναν άλλο πίνακα 
ή λίστα τιμών. Θα δείτε παρακάτω, στην Πρακτική εξάσκηση, πώς μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί αυτός ο οδηγός.

3.2 Ιδιότητες Πεδίων
Για κάθε τύπο δεδομένων που επιλέγετε, ορίζετε και αντίστοιχες ιδιότητες, αν χρειά-
ζεται. Μερικές από τις πιο σημαντικές ιδιότητες είναι οι εξής:

1. Η ιδιότητα Μέγεθος, χρησιμοποιείται για τον ορισμό του μεγέθους ενός πεδίου 
κειμένου.

2. Η ιδιότητα Απαιτείται είναι σημαντική για όλους τους τύπους πεδίων, γιατί 
έτσι ορίζετε αν το πεδίο είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό. Για παράδειγμα, η 
Επωνυμία ενός πελάτη είναι υποχρεωτικό πεδίο, αλλά το τηλέφωνό του μπορεί 
να είναι προαιρετικό πεδίο.

3. Η ιδιότητα Κανόνας επικύρωσης ορίζει κάποιον περιορισμό στις τιμές ενός 
πεδίου και το Κείμενο επικύρωσης είναι το αντίστοιχο κείμενο που εμφανίζε-
ται όποτε παραβιάζεται ο κανόνας επικύρωσης.

4. Η ιδιότητα Με ευρετήριο ορίζει αν πρέπει να δημιουργηθεί ευρετήριο σε ένα 
πεδίο, όπως όταν γίνονται συχνές αναζητήσεις σε αυτό το πεδίο. Για παράδειγ-
μα, ορίζετε στο πεδίο Επωνυμία αυτή την ιδιότητα αν κάνετε αναζήτηση στους 
πελάτες σας και με το πεδίο Επωνυμία και όχι μόνο με τον Κωδικό Πελάτη. 

5. Η ιδιότητα Προεπιλεγμένη τιμή σας δίνει τη δυνατότητα να ορίζετε μία τιμή 
η οποία να προστίθεται αυτόματα σε αυτό το πεδίο, εφόσον αυτή είναι η τιμή 
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  Τρόποι Δημιουργίας μίας 
Φόρμας

  Προβολές μίας Φόρμας
  Εκτύπωση Φόρμας

ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟ

Οι φόρμες παρέχουν έναν πιο φιλικό τρόπο προ-
βολής και εισαγωγής των πληροφοριών μίας βάσης 
δεδομένων. Οι περισσότερες φόρμες που θα χρησι-
μοποιήσετε βασίζονται είτε σε ένα πίνακα είτε σε ένα 
ερώτημα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επε-
ξεργασία των ήδη καταχωρημένων εγγραφών, για 
εμφάνιση τιμών από υπολογισμούς, για εμφάνιση 
πληροφοριών από πολλούς πίνακες ή για δημιουρ-
γία ενός προσαρμοσμένου πίνακα επιλογών ή παρα-
θύρου διαλόγου.
Συνήθως, θα δημιουργείτε φόρμες που μοιάζουν 
με μία έντυπη φόρμα που ήδη χρησιμοποιείτε. Για 
παράδειγμα, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε μία 
φόρμα παραγγελιών, με την οποίαν να εισαγάγε-
τε μία παραγγελία κατευθείαν στη βάση δεδομένων. 
Η φόρμα θα συμπληρώνει αυτόματα τις τρέχουσες 
τιμές και θα υπολογίζει σύνολα. Μία φόρμα μπορεί 
να βασίζεται σε περισσότερους τους ενός πίνακες ή/
και ερωτήματα.
Οι φόρμες μπορεί να περιέχουν διάφορα στοιχεία 
ελέγχου, όπως πλαίσια κειμένου, ετικέτες, πλαίσια 
λίστας, σύνθετα πλαίσια κ.λπ., εκ των οποίων τα πιο 
συνηθισμένα είναι τα πλαίσια κειμένου και οι ετικέ-
τες. Τα πλαίσια κειμένου χρησιμοποιούνται για εισα-
γωγή ή τροποποίηση των δεδομένων ενός πεδίου, 
ενώ οι ετικέτες χρησιμοποιούνται για να προσδιορί-
ζουν τα περιεχόμενα ενός πλαισίου κειμένου. 

5.1  Τρόποι Δημιουργίας 
μίας Φόρμας

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να δημιουργήσετε μία 
φόρμα, τους οποίους θα δούμε στη συνέχεια. Έχετε 
τη δυνατότητα να δημιουργήσετε γρήγορα μία φόρ-
μα από το τρέχον επιλεγμένο ή ανοικτό αντικείμενο, 

Φόρμες
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όπως από ένα πίνακα ή ερώτημα (μπορεί να βασίζεται και σε περισσότερους πίνακες 
ή/και ερωτήματα) ή να τη δημιουργήσετε με πιο σύνθετο τρόπο. 

5.1.1 Δημιουργία Φόρμας από έναν Πίνακα
Θα ξεκινήσουμε με τον πιο απλό τρόπο δημιουργίας μίας φόρμας, κατευθείαν από 
έναν πίνακα.

Για να δημιουργήσετε μία φόρμα από έναν πίνακα:

1. Επιλέξτε τον πίνακα (ΠΕΛΑΤΕΣ) από το παράθυρο Περιήγησης για τον οποίο 
θέλετε να δημιουργήσετε τη φόρμα.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Φόρμα στην καρτέλα Δημιουργία στην ομάδα Φόρμες. 
Η φόρμα αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα πεδία του επιλεγμένου πίνακα. 

2
3. Εμφανίζεται η φόρμα σε προβολή Διάρθρωσης με όλα τα πεδία του επιλεγμέ-

νου πίνακα. Εδώ βλέπετε τη φόρμα για τον πίνακα ΠΕΛΑΤΕΣ.

4. Για να προσθέσετε δεδομένα, πηγαίνετε σε προβολή Φόρμας πατώντας το 
κουμπί Προβολή στην ομάδα Προβολές στην καρτέλα Κεντρική. 

4
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5. Σε αυτήν την προβολή πληκτρολογείτε τα δεδομένα σας. Πατήστε το Tab για 
να πάτε από πεδίο σε πεδίο. Στο πεδίο της πόλης, για να ανοίξετε τη λίστα με το 
πληκτρολόγιο, πατήστε Alt + κάτω βέλος, επιλέξτε μία τιμή και πατήστε Enter. 
Στο πλαίσιο ελέγχου Ενεργός, για να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποι-
ήσετε με το πληκτρολόγιο, πατήστε τη γραμμή διαστήματος. 

6. Βλέπετε στο κάτω μέρος του παραθύρου πόσες εγγραφές υπάρχουν στον 
πίνακα. Μετακινείστε στις εγγραφές χρησιμοποιώντας τα κουμπιά μετακίνη-
σης των εγγραφών. Όταν θέλετε να προσθέσετε μία νέα εγγραφή, κάντε κλικ 
στο κουμπί Νέα (κενή) εγγραφή και εισαγάγετε στη συνέχεια τα δεδομένα 
σας.

7. Αν θέλετε να κάνετε αναζήτηση στις εγγραφές σας, κάντε κλικ στο πλαίσιο κει-
μένου Αναζήτηση και πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε. Η αναζήτηση 
γίνεται σε όλα τα πεδία και θα εμφανισθεί η πρώτη εγγραφή που ταιριάζει με 
τα κριτήριά σας.

5

5

7

6

8. Αν χρειασθεί να κάνετε αλλαγές στη φόρμα, από το κουμπί Προβολή επιλέξτε 
την προβολή Σχεδίασης. 

9. Μπορείτε να κάνετε όποιες αλλαγές θέλετε στη σχεδίαση. Επίσης, δεξιά εμφανίζε-
ται το Φύλλο ιδιοτήτων. Σε όποιο πεδίο ή ετικέτα κάνετε κλικ, θα εμφανίζονται 
δεξιά και οι αντίστοιχες ιδιότητες. Μερικές από αυτές είναι από μόνες τους επε-
ξηγηματικές, τουλάχιστον στην καρτέλα Μορφή. Όταν τελειώσετε, επιστρέφετε 
σε Προβολή φόρμας για να συνεχίστε την εισαγωγή των δεδομένων.

10. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή, πατήστε το κουμπί Κλεισίματος (Χ).
11. Κάντε κλικ στο Ναι όταν σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε τη φόρμα και απο-

θηκεύστε την δίνοντάς της το όνομα που θέλετε. Εδώ δώσαμε το όνομα 
frmΠΕΛΑΤΕΣ.
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 Η φόρμα θα εμφανίζεται πλέον στο αντικείμενο Φόρμες στο παράθυρο Πε -
ριήγησης. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Πριν προχωρήσετε, δημιουργήστε με τον ίδιο τρόπο μία φόρμα για τον πίνακα 
ΠΡΟΪΟ  ΝΤΑ και εισάγετε τα δεδομένα που υπάρχουν στο Κεφάλαιο 9. Ονομάστε τη 
φόρμα frmΠΡΟΪΟΝΤΑ.

5.1.2 Δημιουργία Φόρμας με τον Οδηγό Φορμών
Επίσης, μπορείτε να σχεδιάσετε μία φόρμα με περισσότερες λειτουργίες και στοιχεία 
ελέγχου χρησιμοποιώντας τον Οδηγό φορμών. Αυτός ο οδηγός σας βοηθά να σχε-
διάσετε μία φόρμα με ειδικό φόντο, χρώματα και προσαρμοσμένα πεδία και στυλ 
ετικετών. Επίσης, σας επιτρέπει να επιλέξετε πίνακες και/ή ερωτήματα στα οποία να 
βασίσετε τη φόρμα.
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Kεφάλαιο 5: Φόρμες 53

Για να δημιουργήσετε μία φόρμα με τον Οδηγό φορμών για τον πίνακα ΠΑΡΑΓΓΕ-
ΛΙΕΣ:

1. Στη βάση δεδομένων ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, κάντε κλικ στο κουμπί Οδηγός φορμών 
στην καρτέλα Δημιουργία στην ομάδα Φόρμες.

1

2. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Οδηγός φορμών στο οποίο μπορείτε να 
επιλέξετε τα πεδία που θέλετε να συμπεριλάβετε και επίσης μπορείτε να επιλέ-
ξετε και δεύτερο πίνακα ή/και ερώτημα. Η φόρμα αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα 
πεδία του πίνακα και θα εμφανισθεί σε προβολή Διάρθρωσης.

3

4

4

3. Χρησιμοποιώντας τη λίστα Πίνακες/Ερωτήματα, επιλέξτε ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ.
4. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Διαθέσιμα πεδία για να επιλέξετε τα πεδία που θα 

συμπεριληφθούν στη φόρμα σας. Επειδή θέλετε να συμπεριλάβετε όλα τα πεδία 
του πίνακα, κάντε κλικ στο κουμπί >> για να επιλέξετε όλα τα πεδία.

 Η διαφορά αυτής της φόρμας με τις προηγούμενες είναι ότι πρέπει να συμπερι-
λαμβάνει πληροφορίες όχι μόνον από τον πίνακα ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, αλλά και από 
τους πίνακες ΠΕΛΑΤΕΣ και ΠΡΟΪΟΝΤΑ, αφού σε κάθε παραγγελία περιλαμβά-
νονται και ο κωδικός πελάτη και ο κωδικός προϊόντος.

5. Επιλέξτε και δεύτερο πίνακα από τη λίστα Πίνακες/Ερωτήματα, τον πίνακα 
ΠΕΛΑΤΕΣ, γιατί θέλουμε να εμφανίζεται και η επωνυμία κάθε πελάτη στη φόρ-
μα. Επιλέξτε στα Διαθέσιμα πεδία το πεδίο ΠΕΛ_ΚΩΔΙΚΟΣ και μετά κάντε κλικ 
στο κουμπί >, ώστε να μετακινήσετε το πεδίο στο πλαίσιο Επιλεγμένα πεδία. 
Κάντε το ίδιο και για το πεδίο ΠΕΛ_ΕΠΩΝΥΜΙΑ.
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