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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

   Το επιστηµονικό αντικείµενο των Συστηµάτων Βάσεων ∆εδοµένων είναι ιδιαίτερα 

εκτενές και διαθέτει σηµαντική ιστορικότητα, τουλάχιστον τέσσερις δεκαετίες έρευνας και 

εφαρµογής στην πράξη .  

   Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να  αποτελέσει ένα υποστηρικτικό οδηγό 

για την εισαγωγή στις βασικές αρχές των βάσεων δεδοµένων. Θα µπορέσει να γίνει  

κατανοητός  ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί µία βάση 

δεδοµένων. Θα µπορέσουν να γίνουν κατανοητά βασικά θέµατα που αφορούν την 

αρχιτεκτονική µιας βάσης δεδοµένων, τον τρόπο αποθήκευσης και χειρισµού των δεδοµένων, 

των χειρισµό ερωτήσεων  και περιορισµών ακεραιότητας.  

   Πιο συγκεκριµένα, στη εργασία  αυτή θα αναλυθεί το ολοκληρωµένο σύστηµα 

διαχείρισης µίας δανειστικής βιβλιοθήκης µε χρήση MS ACCESS. Η εργασία θα αποτελείται 

από πέντε κεφάλαια. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο θα αναλυθεί το θεωρητικό υπόβαθρο 

των βάσεων δεδοµένων. Αρχικά, θα γίνει µία ιστορική αναδροµή και στην συνέχεια θα γίνει 

λόγος για βασικές έννοιες, τις αρχές που χαρακτηρίζουν το αντικείµενο των βάσεων 

δεδοµένων αλλά και στις βασικές έννοιες των χαρακτηριστικών των συστηµάτων διαχείρισης 

βάσεων δεδοµένων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα γίνει επεξήγηση της έννοιας των µοντέλων που 

σχετίζονται µε τις βάσεις δεδοµένων. Στο τρίτο κεφάλαιο ,θα δούµε τον σχεδιασµό βάσεων 

δεδοµένων µε την χρήση του µοντέλου οντοτήτων-συσχετίσεων και θα γίνει µία θεωρητική 

προσέγγιση στο σύστηµα διαχείρισης της δανειστικής βιβλιοθήκης. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα 

υλοποιηθεί η βάση δεδοµένων µε MS ACCESS. Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο θα  αναφέρονται 

τα τελικά συµπεράσµατα.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

 

 

1.1 Ιστορική Αναδροµή 

 

   Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ένας νέος όρος εµφανίστηκε στην βιβλιογραφία 

αλλά και στην πρακτική των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο όρος ήταν “βάσεις δεδοµένων” και 

αρχικά χρησιµοποιήθηκε από τους εργαζόµενους σε στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφορικής, 

για να δηλώσουν συλλογές δεδοµένων υπό την διαχείριση µεγάλων υπολογιστικών 

συστηµάτων διαµοιραζόµενου χρόνου.  

   Στη δεκαετία του 1970 προτάθηκε από τον Ε. F. Codd το σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων 

που χρησιµοποιήθηκε άµεσα από το µεγαλύτερο µέρος των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Βάσεων 

∆εδοµένων και συνεχίζει να χρησιµοποιείται έως και τις ηµέρες µας. Στα τέλη της δεκαετίας, ο 

P. Chen   πρότεινε το εννοιολογικό µοντέλο των οντοτήτων συσχετίσεων, δίνοντας έτσι µία 

σηµαντική υποστήριξη στην µεθοδολογία σχεδιασµού των βάσεων δεδοµένων. 

  Στη δεκαετία του 1980 έγινε η κυριαρχία των σχεσιακών συστηµάτων ∆ιαχείρισης 

Βάσεων ∆εδοµένων, ένα γεγονός που συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Στη δεκαετία του 1990, 

διεθνώς υπάρχουν εταιρείες που προσφέρουν όµως ακριβότερα και πιο πολύπλοκα προϊόντα. 

Μερικά από τα συστήµατα αυτής της περιόδου είναι η Sybase, η Oracle, η Access (MS) κ.λ.π. 

Την περίοδο αυτή αρχίζει η συζήτηση για τις αντικειµενοστραφείς βάσεις δεδοµένων και τα 

σχετικά πρότυπα τους, 

  Στη νέα χιλιετηρίδα το ενδιαφέρον για τις βάσεις δεδοµένων παραµένει αµείωτο.  Οι 

σύγχρονες βάσεις δεδοµένων συνεισέφεραν  τα µέγιστα στην αποτελεσµατική και χωρίς κόπο 

διαχείριση των δεδοµένων µέσα σε κάθε επάγγελµα και έδωσαν το δικό τους στίγµα στην 

κοινωνία της πληροφορίας. 
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1.2 Τα ∆εδοµένα και οι Πληροφορίες 

  Η επεξεργασία δεδοµένων (data processing) είναι µία από τις πρώτες έννοιες της 

Πληροφορικής. Με τον όρο αυτό εννοούµε την καταγραφή, τη διαχείριση και την ανάκτηση 

δεδοµένων και πληροφοριών µε τους υπολογιστές. 

   Τα δεδοµένα (data), είναι γεγονότα, µηνύµατα, κωδικοποιηµένα ή όχι και αποτελούν 

ακατέργαστο πληροφοριακό υλικό. Σήµερα οι υπολογιστές µπορούν να διαχειρίζονται και 

επεξεργάζονται όχι µόνο δεδοµένα αλλά και πλήρεις λογικές ενότητες τους, τις πληροφορίες. 

Για το λόγο αυτό ο όρος Επεξεργασία ∆εδοµένων αντικαθίσταται από τον όρο Επεξεργασία 

Πληροφοριών (Information Processing). Παράλληλα µε τον όρο Επεξεργασία Πληροφοριών 

χρησιµοποιείται ευρύτατα και ο όρος Επεξεργασία και Επικοινωνία Πληροφοριών 

(Information and Communication Processing - ICP). Ο όρος αυτός επικρατεί γιατί εκφράζει 

πιστότερα τη σηµερινή πραγµατικότητα προσυνδέει την τεχνολογία επεξεργασίας των 

πληροφοριών µε τη δυνατότητα διαθέσεώς τους µέσω των δικτύων υπολογιστών. 

   Η πληροφορία (information) είναι το αποτέλεσµα που προκύπτει από κάποια 

κατάλληλη επεξεργασία δεδοµένων. Η πληροφορία αυξάνει τη γνώση και η διάθεσή της 

συµβάλει στη λήψη απόφασης. Οι πληροφορίες που παίρνουµε από την επεξεργασία 

δεδοµένων µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως νέα δεδοµένα για περαιτέρω επεξεργασία και να 

δώσουν ως αποτελέσµατα νέες πληροφορίες. Έτσι, πολλές φορές, ο όρος επεξεργασία 

πληροφοριών χρησιµοποιείται ως ταυτόσηµος της επεξεργασίας δεδοµένων.  
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1.2.1 Αποθήκευση ∆εδοµένων και Αρχεία  

 

Για να εξαχθεί χρήσιµη πληροφορία από τα δεδοµένα θα πρέπει να γίνει κατάλληλη 

επεξεργασία τους. Για το σκοπό αυτό πρέπει αυτά να αποθηκευτούν και να οργανωθούν µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να αναζητηθούν, να επιλεχθούν και να ανακτηθούν εύκολα και 

αποδοτικά. Το γεγονός αυτό γίνεται ιδιαίτερα επιτακτικό από την στιγµή που απαιτείται 

συνήθως η διαχείριση ενός τεράστιου όγκου δεδοµένων. Πως είναι δυνατόν να διαχειριστεί 

κάποιος αποδοτικά τις λειτουργίες µιας βιβλιοθήκης µε χιλιάδες βιβλία. Απαιτείται η 

οργάνωση των βιβλίων, η καταλογογράφηση τους, η ευρετηρίαση και η κατάλληλη 

αποθήκευση µε στόχο την εύκολη και γρήγορη αναζήτηση ενός βιβλίου. Πως άλλωστε να ήταν 

αν προσπαθούσε κάποιος να βρει ένα βιβλίο ανάµεσα σε χιλιάδες αταξινόµητα βιβλία χωρίς 

καµιά βοήθεια. Αντίστοιχα παραδείγµατα θα µπορούσαν να αναφερθούν για την οργάνωση 

αποθήκης, εταιρειών, κτηµατολογίου κ.α.  

Με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας όλα τα δεδοµένα αποθηκεύονται και 

οργανώνονται µε τέτοιον τρόπο ώστε µε την χρήση του κατάλληλου εξοπλισµού (λογισµικού 

και υλικού) των ηλεκτρονικών υπολογιστών να γίνεται βέλτιστη διαχείριση τους. Ο πιο 

βασικός τρόπος οργάνωσης των δεδοµένων είναι µε χρήση αρχείων µε εγγραφές. Όπως µε τον 

παραδοσιακό τρόπο γινόταν η κράτηση όλων των δεδοµένων σε καρτέλες έτσι και στον 

υπολογιστή τα δεδοµένα οργανώνονται σε αρχεία τα οποία περιέχουν εγγραφές. Ως ένα αρχείο 

(file) ορίζεται ένα σύνολο από τυποποιηµένα στοιχεία τα οποία οργανώνονται σε λογικές 

οµάδες που ονοµάζονται εγγραφές (records). Κάθε εγγραφή αποτελείται από στοιχεία τα οποία 

καλούνται πεδία (fields) και τα οποία αποτελούν και την µικρότερη δυνατή υποδιαίρεση των 

στοιχείων ενός αρχείου. Κάθε ένα πεδίο ανήκει σε ένα καθορισµένο τύπο δεδοµένων που 

αφορά το είδος των δεδοµένων αλλά και τον απαραίτητο χώρο αποθήκευσης του δηλαδή τον 

µέγιστο αριθµό των χαρακτήρων (bytes) που απαιτούνται για την καταχώρησή του στη µνήµη 

του υπολογιστή και που αποκαλείται µήκος του πεδίου (field length). Ανάλογα µε τον τύπο 

δεδοµένων του ένα πεδίο θα µπορούσε να ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες τύπων :  

� Αλφαριθµητικό (alphanumeric), και να αποτελείται από γράµµατα, ψηφία ή και 

σύµβολα.  

� Αριθµητικό (numeric), και να αποτελείται µόνο από αριθµούς.  

� Αλφαβητικό (alphabetic), και να αποτελείται µόνο από γράµµατα (χαρακτήρες).  

� Ηµεροµηνία (date), και να αποθηκεύει µόνο από ηµεροµηνίες..  

� ∆υαδικό (binary), στο οποίο να µπορεί να αποθηκευτούν ειδικού τύπου δεδοµένα, όπως 

εικόνες, ήχοι κ.ά.  
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� Λογικό (logical), στο οποίο να µπορεί να αποθηκευτούν µόνο δύο διακριτές τιµές είτε 0 

και 1 είτε αληθές (true) και ψευδές (false).  

� Σηµειώσεων (memo), στο οποίο να µπορεί να αποθηκευτεί κείµενο µε µεταβλητό 

µήκος.  

� Θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε εγγραφή ενός αρχείου στον υπολογιστή χαρακτηρίζεται 

από τα παρακάτω στοιχεία:  

� Μήκος (record length) που προκύπτει από το άθροισµα τους µήκους (σε bytes) των 

πεδίων που την αποτελούν.  

� ∆οµή (record layout) ή γραµµογράφηση που αφορά τον τρόπο αποθήκευσης της 

εγγραφής στο αρχείο.  

� ∆ιάβασµα (read) από αρχείο που αφορά τον τρόπο µεταφοράς της εγγραφής από το 

αρχείο που είναι αποθηκευµένη στην µνήµη του υπολογιστή για επεξεργασία..  

� Γράψιµο (write) σε αρχείο που αφορά τον τρόπο αποθήκευσης της εγγραφής στο 

αρχείο.  

 

Το αρχείο εγγραφών µπορεί να είναι αποθηκευµένο στον υπολογιστή σε ένα σύνολο 

κατάλληλων για αυτή τη δουλειά µονάδων του που µπορεί να είναι είτε η βασική µονάδα 

αποθήκευσης (σκληρός δίσκος) είτε περιφερειακές αποθηκευτικές συσκευές όπως (Disk’s, 

CD/DVD’s, Tapes κ.α.).  

Η ύπαρξη διαφορετικών εγγραφών όσον αφορά το θεµατικό είδος των πεδίων σε κάθε 

εφαρµογή απαιτεί την χρήση αντίστοιχων πολλαπλών αρχείων διαφορετικών µεταξύ τους. Η 

διαχείριση αυτών των αρχείων δεδοµένων µε την χρήση λειτουργιών αναζήτησης, διαγραφής, 

αντιγραφής κ.α., η απαίτηση συνδυασµού των λειτουργιών σε όλα τα αρχεία της εφαρµογής 

καθώς και η απαίτηση όλα τα δεδοµένα και οι λειτουργίες να είναι ενεργές σε περισσότερους 

από έναν χρήστη είναι η αιτία της εµφάνισης πολλών προβληµάτων τα οποία αποτελούν 

ζωτικής σηµασίας στην χρήση κάθε εφαρµογής στον υπολογιστή. Πιο συγκεκριµένα:  

�  Πλεονασµός των δεδοµένων (data redundancy).  

Με την ύπαρξη πολλών αρχείων δεδοµένων είναι δυνατή η αποθήκευση ενός δεδοµένου 

περισσότερες από µία φορές. Το γεγονός αυτό αυξάνει αφενός το χώρο αποθήκευσης αλλά και 

δηµιουργεί και ασυνέπεια των δεδοµένων.  

� Ασυνέπεια των δεδοµένων (data inconsistency).  

Με την πολλαπλή αποθήκευση της ίδιας πληροφορίας σε περισσότερα από ένα αρχεία 

αυξάνεται η πιθανότητα να τροποποιηθούν τα στοιχεία µιας εγγραφής ενώ να µην γίνει το ίδιο 

σε κάποια άλλη εγγραφή που υπάρχει η ίδια πληροφορία.  
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� Αδυναµία µερισµού δεδοµένων (data sharing).  

Ο µερισµός δεδοµένων είναι η δυνατότητα συνδυασµού των δεδοµένων που είναι 

αποθηκευµένα σε διαφορετικά αρχεία. Το γεγονός αυτό επηρεάζει άµεσα την απόδοση στην 

εκτέλεση κάθε πράξης αναζήτησης, διαγραφής ή τροποποίησης κ.α.. 

 

 

 

 

1.3 Οι Βάσεις ∆εδοµένων και τα Σ∆Β∆ (DBMS) 

Μια Βάση ∆εδοµένων (Β∆) είναι ένα σύνολο αρχείων µε υψηλό βαθµό οργάνωσης τα οποία 

είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους µε λογικές σχέσεις, έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούνται 

από πολλές εφαρµογές και από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Υπάρχει ένα ειδικό λογισµικό το 

οποίο µεσολαβεί ανάµεσα στις αρχεία δεδοµένων και τις εφαρµογές που χρησιµοποιούν οι 

χρήστες και αποκαλείται Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσης ∆εδοµένων (Σ∆Β∆) ή DBMS (Data Base 

Management System). Το Σ∆Β∆ είναι στην ουσία ένα σύνολο από προγράµµατα και 

υπορουτίνες που έχουν να κάνουν µε τον χειρισµό της βάσης δεδοµένων, όσον αφορά τη 

δηµιουργία, τροποποίηση, διαγραφή στοιχείων, µε ελέγχους ασφαλείας κ.ά. 

Οι χρήστες των εφαρµογών αντλούν τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν από τη βάση 

δεδοµένων χωρίς να είναι σε θέση να γνωρίζουν µε ποιο τρόπο είναι οργανωµένα τα δεδοµένα 

σ’ αυτήν. Το Σ∆Β∆ παίζει τον ρόλο του µεσάζοντα ανάµεσα στον χρήστη και τη βάση 

δεδοµένων και µόνο µέσω του Σ∆Β∆ µπορεί ο χρήστης να αντλήσει πληροφορίες από τη βάση 

δεδοµένων. Ένα Σ∆Β∆ µπορεί να είναι εγκατεστηµένο σ’ έναν µόνο υπολογιστή ή και σ’ ένα 

δίκτυο υπολογιστών και µπορεί να χρησιµοποιείται από έναν χρήστη ή και από πολλούς 

χρήστες. 

Ένα Σύστηµα Βάσης ∆εδοµένων (ΣΒ∆) ή DBS (Data Base System) αποτελείται από το υλικό, το 

λογισµικό, τη βάση δεδοµένων και τους χρήστες. Είναι δηλαδή ένα σύστηµα µε το οποίο 

µπορούµε να αποθηκεύσουµε και να αξιοποιήσουµε δεδοµένα µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Αναλυτικά : 

� Το υλικό (hardware) αποτελείται όπως είναι γνωστό από τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, τα περιφερειακά, τους σκληρούς δίσκους, τις µαγνητικές ταινίες κ.ά., 
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όπου είναι αποθηκευµένα τα αρχεία της βάσης δεδοµένων αλλά και τα προγράµµατα 

που χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία τους. 

� Το λογισµικό (software) είναι τα προγράµµατα που χρησιµοποιούνται για την 

επεξεργασία των δεδοµένων (στοιχείων) της βάσης δεδοµένων. 

� Η βάση δεδοµένων (data base) αποτελείται από το σύνολο των αρχείων όπου είναι 

αποθηκευµένα τα δεδοµένα του συστήµατος. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να βρίσκονται 

αποθηκευµένα σ’ έναν φυσικό υπολογιστή αλλά και σε περισσότερους. Όµως, στον 

χρήστη δίνεται η εντύπωση ότι βρίσκονται συγκεντρωµένα στον ίδιο υπολογιστή. Τα 

δεδοµένα των αρχείων αυτών είναι ενοποιηµένα (data integration), δηλ. δεν υπάρχει 

πλεονασµός (άσκοπη επανάληψη) δεδοµένων και µερισµένα (data sharing), δηλ. 

υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης προσπέλασης των δεδοµένων από πολλούς χρήστες. 

Ο κάθε χρήστης έχει διαφορετικά δικαιώµατα και βλέπει διαφορετικό κοµµάτι της 

βάσης δεδοµένων, ανάλογα µε τον σκοπό για τον οποίο συνδέεται. 

� Οι χρήστες (users) µιας βάσης δεδοµένων χωρίζονται στις εξής κατηγορίες : 

• Τελικοί χρήστες (end users). Χρησιµοποιούν κάποια εφαρµογή για να παίρνουν 

στοιχεία από µια βάση δεδοµένων, έχουν τις λιγότερες δυνατότητες επέµβασης στα 

στοιχεία της βάσης δεδοµένων, χρησιµοποιούν ειδικούς κωδικούς πρόσβασης και το 

σύστηµα τούς επιτρέπει ανάλογα πρόσβαση σε συγκεκριµένο κοµµάτι της βάσης 

δεδοµένων. 

• Προγραµµατιστές εφαρµογών (application programmers). Αναπτύσσουν τις εφαρµογές 

του ΣΒ∆ σε κάποια από τις γνωστές γλώσσες προγραµµατισµού. 

• ∆ιαχειριστής δεδοµένων (data administrator – DA). Έχει τη διοικητική αρµοδιότητα και 

ευθύνη για την οργάνωση της βάσης δεδοµένων και την απόδοση δικαιωµάτων 

πρόσβασης στους χρήστες. 

• ∆ιαχειριστής βάσης δεδοµένων (database administrator – DBA). Λαµβάνει οδηγίες 

από τον διαχειριστή δεδοµένων και είναι αυτός που διαθέτει τις τεχνικές γνώσεις και 

αρµοδιότητες για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του Σ∆Β∆. 
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Εικόνα 1.1. Σύστηµα διαχείρισης Βάσης ∆εδοµένων 

 

1.3.1 Η Αρχιτεκτονική των Σ∆Β∆ 

Ένα Σ∆Β∆ (Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσης ∆εδοµένων) έχει σαν αποστολή τη διαχείριση των 

δεδοµένων των αρχείων της βάσης, δηλ. την προσθήκη, διαγραφή, τροποποίηση εγγραφών, την 

αναζήτηση µέσα στις εγγραφές κ.ά.). Το Σ∆Β∆ δέχεται αιτήσεις από τους χρήστες των 

εφαρµογών και επικοινωνεί µε τα αρχεία της βάσης δεδοµένων για να τις διεκπεραιώσει. 

Αυτή η κοινή διεπαφή (interface) των εφαρµογών µε τα αρχεία αποκαλείται λογική διεπαφή. Οι 

εφαρµογές που δηµιουργούµε δεν απασχολούνται µε τον τρόπο που είναι αποθηκευµένα τα 

δεδοµένα, πόσο χώρο καταλαµβάνουν κοκ και αυτή η ιδιότητα είναι γνωστή ως ανεξαρτησία 

δεδοµένων. 

Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης των αρχείων της 

βάσης δεδοµένων δεν θα συνεπάγεται και αλλαγή στις εφαρµογές·  ένα πρόβληµα που 

ταλαιπωρούσε πολύ τους προγραµµατιστές παλαιοτέρων εποχών. Ακόµη, η προσθήκη, η 

κατάργηση ή και η τροποποίηση κάποιων εφαρµογών δεν θα έχει καµία επίπτωση στον τρόπο 
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οργάνωσης των αρχείων της βάσης δεδοµένων. Στα Σ∆Β∆ έχει επικρατήσει η λεγόµενη 

αρχιτεκτονική των τριών επιπέδων (βαθµίδων), όπου τα τρία επίπεδα είναι τα εξής : 

� Εσωτερικό επίπεδο (internal level), έχει να κάνει µε την αποθήκευση των αρχείων στον   

σκληρό δίσκο, δηλ. την πραγµατική ή φυσική κατάστασή τους. 

� Εξωτερικό επίπεδο (external level), έχει να κάνει µε τους χρήστες είτε αυτοί είναι απλοί 

χειριστές, είτε προγραµµατιστές ή και οι διαχειριστές της βάσης δεδοµένων. 

� Εννοιολογικό επίπεδο (conceptual level), είναι ένα ενδιάµεσο επίπεδο που διασυνδέει τα 

δύο άλλα επίπεδα και έχει να κάνει µε τη λογική σχεδίαση των αρχείων της βάσης 

δεδοµένων. 

  

Εικόνα 1. 2 Η Αρχιτεκτονική των Σ∆Β∆ 

 

1.3.2 Τα πλεονεκτήµατα χρήσης των Σ∆Β∆ 

Ένα Σ∆Β∆ παρέχει στο χρήστη σηµαντικότατες διευκολύνσεις στην δηµιουργία, συντήρηση 

και χρήση µιας βάσης δεδοµένων. Τα Σ∆Β∆ έχουν συνεισφέρει στο µέγιστο βαθµό στη  

εξέλιξη των σύγχρονων βάσεων δεδοµένων και παρουσιάζουν γενικευµένη και συχνότατη 

χρήση. Γενικά, τα Σ∆Β∆ προσφέρουν τα παρακάτω πλεονεκτήµατα χρήσης : 

� Ολοκληρωµένο σύστηµα διεπαφής και επικοινωνίας  

Μια βάση δεδοµένων πρέπει αρχικά να σχεδιαστεί και µετά να υλοποιηθεί στον 

υπολογιστή. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση περιλαµβάνουν τον ορισµό του τύπου των 
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δεδοµένων, την εισαγωγή δεδοµένων κ.λ.π. Τα Σ∆Β∆ προσφέρουν ένα ενιαίο και 

φιλικό περιβάλλον επικοινωνίας και διεπαφής (user interface), µε το οποίο ο χρήστης 

µπορεί να ολοκληρώσει µε ευκολία και συντοµία το σχεδιασµό και την υλοποίηση. Το 

σύστηµα διεπαφής υποστηρίζει επίσης τη δηµιουργία των ερωτηµάτων, των φορµών 

και των αναφορών και κατά κανόνα είναι γραφικό και ιδιαίτερα αποτελεσµατικό. 

� Έλεγχος πρόσβασης 

Επειδή οι περισσότερες βάσεις δεδοµένων χρησιµοποιούνται από πολλούς χρήστες µε 

διαφορετικές γνώσεις, ανάγκες και δικαιώµατα πρόσβασης, είναι απαραίτητη η 

δυνατότητα ορισµού διαφορετικών κατηγοριών χρηστών. Η  κάθε κατηγορία µπορεί να 

έχει δικαίωµα να εκτελεί διαφορετικές λειτουργίες πάνω στη βάση δεδοµένων, να έχει 

προσπέλαση σε διαφορετικά δεδοµένα κ.λ.π. Επίσης το Σ∆Β∆ φροντίζει για την 

τήρηση των κανόνων ασφάλειας και ελέγχει την πρόσβαση στις διάφορες βάσεις 

δεδοµένων. 

� Προστασία από βλάβες υλικού 

Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της βάσης δεδοµένων συµβαίνουν 

διακοπές της λειτουργίας του Η/Υ .Το αποτέλεσµα είναι συχνά καταστροφικό και έχει 

ως συνέπεια την απώλεια δεδοµένων. Τα Σ∆Β∆ προσφέρουν την δυνατότητα τήρησης 

αντιγραφών ασφάλειας και ανάνηψης ή επαναφοράς των δεδοµένων µετά από βλάβες 

υλικού ή λογισµικού. Ο µηχανισµός επαναφοράς εξασφαλίζει πως αν το σύστηµα 

αποτύχει π.χ. στο µέσον µιας διαδικασίας τροποποίησης δεδοµένων, η βάση δεδοµένων 

θα επανέλθει αυτόµατα στο σηµείο που βρισκόταν πριν αρχίσει η τροποποίηση. 

� Έλεγχος ακεραιότητας δεδοµένων 

Η ακεραιότητα των δεδοµένων εξασφαλίζεται µε την τήρηση συγκεκριµένων κανόνων. 

Οι κανόνες ακεραιότητας µπορεί να είναι γενικοί και να ισχύουν σε κάθε περίπτωση, ή 

να εξαρτώνται και να ορίζονται διαφορετικά σε κάθε βάση δεδοµένων. Στην δεύτερη 

περίπτωση είναι γνωστοί ως κανόνες ορθότητας. Οι κανόνες ορθότητας σε µια βάση 

δεδοµένων σχετίζονται συνήθως µε την οργάνωση των δεδοµένων ή τις τιµές που 

µπορούν να λάβουν τα δεδοµένα. 

� Έλεγχος πλεονασµών, συµβατότητα δεδοµένων 

Τα Σ∆Β∆ προσφέρουν µηχανισµούς ελέγχου και αποφυγής του πλεονασµού 

δεδοµένων. Στην περίπτωση που ηθεληµένα τα ίδια δεδοµένα αποθηκεύονται πάνω από 

µία φορά στην βάση δεδοµένων, µπορεί να προκύψει ένα σηµαντικότερο πρόβληµα: η 

ασυµβατότητα των δεδοµένων µετά από τροποποιήσεις. Η ασυµβατότητα αυτής της 

µορφής εµφανίζεται µε διαφορετικές για τα ίδια δεδοµένα και οφείλεται σε µη επαρκή 
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µηχανισµό ενηµέρωσης. Τα Σ∆Β∆ προσφέρουν τον έλεγχο των πλεονασµών και 

διατηρούν µε αυτόµατους µηχανισµούς τη συµβατότητα δεδοµένων. 

 

 

 

1.3.3  Μειονεκτήµατα Χρήσης Βάσεων ∆εδοµένων  

Παρά τα πολλά και βασικά πλεονεκτήµατα που συνεπάγονται από την χρήση βάσεων 

δεδοµένων (και γενικότερα Σ∆Β∆), υπάρχουν µερικές περιπτώσεις εφαρµογών στις οποίες 

εµφανίζονται µειονεκτήµατα σε σχέση µε τον παραδοσιακό τρόπο επεξεργασίας αρχείων.  

Οι βασικοί αυτοί λόγοι µη χρήσης βάσεων δεδοµένων µπορούν να συνοψιστούν στα 

παρακάτω:  

� Κόστος.  

Για την σχεδίαση και υλοποίηση µιας βάσης δεδοµένων αλλά και την δηµιουργία της 

κατάλληλης τεχνολογικής υποδοµής (υλικό και λογισµικό) απαιτείται µεγάλο κόστος που σε 

ορισµένες περιπτώσεις κρίνεται απαγορευτικό. Παράλληλα, συνήθως οι απαιτήσεις 

µετατροπής των χειρόγραφων καρτελών – δεδοµένων σε ψηφιακά αρχεία καθώς επίσης και η 

εισαγωγή των ψηφιακών δεδοµένων στη βάση δεδοµένων απαιτούν υψηλό κόστος.  

� Χρόνος υλοποίησης.  

 

Τόσο η ανάπτυξη όσο και η ψηφιοποίηση των δεδοµένων και η εισαγωγή στη βάση 

απαιτούν αρκετό χρόνο.  

� Συντήρηση.  

Συχνά σε µεγάλες εφαρµογές µε τεράστιο όγκο δεδοµένων και πολλές συναλλαγές µε 

πολλαπλούς χρήστες, απαιτείται η συστηµατική συντήρηση της βάσης δεδοµένων και την 

πρόσληψη διαχειριστή του συστήµατος.  
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1.4 ∆ιάκριση Βάσης ∆εδοµένων και Σ∆Β∆  

 
Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο γίνει µία σαφής διάκριση µεταξύ των βάσεων 

δεδοµένων και των Σ∆Β∆ διότι πολλές φορές χρησιµοποιούνται οι όροι αυτοί από τους 

χρήστες λανθασµένα.  

Το Σ∆Β∆ είναι λογισµικό το οποίο διευκολύνει τον ορισµό, υλοποίηση και διαχείριση µιας 

βάσης δεδοµένων. Η βάση δεδοµένων όµως δηµιουργείται από το Σ∆Β∆.  

Τέλος πρέπει να προσθέσουµε ότι το Σ∆Β∆ και η Β∆ αποτελούν ανεξάρτητα τµήµατα 

του ΣΒ∆. Η βάση δεδοµένων ουσιαστικά αποτελεί τον αποθηκευτικό χώρο των αρχείων 

δεδοµένων. Το Σ∆Β∆ αναλαµβάνει να ρυθµίσει την επικοινωνία των χρηστών µε την βάση 

δεδοµένων. Επικοινωνεί µε τους χρήστες και παίρνει µε εύκολο και φιλικό τρόπο τις εντολές 

τους προς τη βάση δεδοµένων. Στη συνέχεια ερµηνεύει τις εντολές αυτές και τις αντιστοιχεί 

στα δεδοµένα λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο που είναι καταχωρηµένα στο φυσικό µέσο 

αποθήκευσης του υπολογιστή. Στη συνέχεια αναλαµβάνει να µετατρέψει τα δεδοµένα που ζητά 

ο χρήστης σε πληροφορία και να του στείλει την απάντηση. Η επικοινωνία του χρήστη 

εποµένως µε την βάση δεδοµένων και το υλικό του υπολογιστή (ή δικτύου υπολογιστών) 

γίνεται µέσω του Σ∆Β∆. 



16 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

 

 

2.1 Μοντέλα δεδοµένων 

Ένα µοντέλο δεδοµένων είναι µια συλλογή από έννοιες που περιγράφουν τον τρόπο µε 

τον οποίο τα δεδοµένα αναπαρίστανται, προσπελαύνονται και αποθηκεύονται. Το µοντέλο µιας 

βάσης δεδοµένων περιγράφει  τη δοµή της βάσης (δηλαδή τους τύπους, τις συσχετίσεις και 

τους περιορισµούς για τα δεδοµένα) και τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 

βάση (δηλαδή τις βασικές πράξεις ανάκτησης και ενηµέρωσης δεδοµένων). 

Τα µοντέλα δεδοµένων κατηγοριοποιούνται µε βάση τη µορφή των εννοιών που 

περιέχουν, για την περιγραφή των δεδοµένων. Τα υψηλού επιπέδου ή εννοιολογικά µοντέλα 

περιέχουν ένα επίπεδο αφαίρεσης (abstraction) που προσεγγίζει τον τρόπο που αντιλαµβάνεται 

τα δεδοµένα ο απλός άνθρωπος. Τα χαµηλού επιπέδου ή φυσικά µοντέλα δεδοµένων 

περιγράφουν τον τρόπο αποθήκευσης των δεδοµένων στον υπολογιστή. Τέλος, τα λογικά ή 

παραστατικά µοντέλα δεδοµένων περιέχουν έννοιες µεσαίου επιπέδου αφαίρεσης, έτσι ώστε να 

µην απέχουν εξαιρετικά πολύ ούτε από τον τρόπο που σκέφτεται ο χρήστης αλλά ούτε και από 

τον τρόπο που αποθηκεύονται στον υπολογιστή. 

Ένα ιδιαίτερα γνωστό εννοιολογικό µοντέλο είναι το µοντέλο οντοτήτων - 

συσχετίσεων, το οποίο θα δούµε σε άλλο κεφάλαιο. Κυρίαρχες έννοιες του µοντέλου αυτού 

είναι η οντότητα, η συσχέτιση και το γνώρισµα που θα εξηγηθούν αναλυτικά στο 

συγκεκριµένο κεφάλαιο. Το µοντέλο οντοτήτων - συσχετίσεων χρησιµοποιείται πολύ συχνά ως 

πρώτο βήµα για την ανάλυση - σχεδίαση µιας βάσης δεδοµένων. 

Τα λογικά  µοντέλα είναι γνωστά και ως µοντέλα υλοποίησης και υποστηρίζονται από 

τα εµπορικά Σ∆Β∆. Είναι  τα µοντέλα που χρησιµοποιούνται στην πράξη για να περιγράψουν 

τις βάσεις δεδοµένων και ιεραρχικά είναι ένα επίπεδο χαµηλότερα από τα εννοιολογικά 

µοντέλα. Περιλαµβάνουν µεταξύ των άλλων το ιεραρχικό, το δικτυωτό και το σχεσιακό 

µοντέλο που  θα αναφερθούν στην συνέχεια. 

Τέλος, τα φυσικά µοντέλα περιγράφουν τον τρόπο αποθήκευσης και προσπέλασης των 

δεδοµένων, στα φυσικά µέσα αποθήκευσης. Σε κάθε µοντέλο δεδοµένων είναι σηµαντικό να 
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διαχωρίζεται η περιγραφή της Β∆ από την ίδια τη βάση, δηλαδή τα δεδοµένα. Η περιγραφή της 

Β∆ λέγεται σχήµα (schema)  της βάσης δεδοµένων και προσδιορίζεται κατά το σχεδιασµό της 

βάσης. Εποµένως το σχήµα µιας Β∆ αποτελείται από την περιγραφή της δοµής της βάσης 

χωρίς τα ίδια τα δεδοµένα. 

 

2.2. Τα Λογικά Μοντέλα των Βάσεων ∆εδοµένων 

Κάθε Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Data Base Management System – 

DBMS) υποστηρίζει ένα λογικό µοντέλο βάσης δεδοµένων, που επιτρέπει τη διαχείριση των 

δεδοµένων µε διαδικασίες υψηλού επιπέδου. 

Το λογικό µοντέλο µιας βάσης δεδοµένων καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο 

οργανώνονται και οµαδοποιούνται τα δεδοµένα στη βάση δεδοµένων. 

Ιστορικά, έχουν προταθεί τρία βασικά λογικά µοντέλα βάσεων δεδοµένων. Το 

ιεραρχικό, το δικτυακό και το σχεσιακό. Στις µέρες µας έχει επικρατήσει σχεδόν 

ολοκληρωτικά το σχεσιακό µοντέλο και εποµένως τα υπόλοιπα έχουν ιστορική αξία. 

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια ένα νέο λογικό µοντέλο εµφανίστηκε και εξελίσσεται σε 

σηµαντικό βαθµό, το αντικειµενοστραφές µοντέλο. Στη συνέχεια δίνουµε µια περιγραφή για το 

καθένα από τα παραπάνω µοντέλα. 

 

2.2.1 Το Ιεραρχικό Μοντέλο 

Χρονολογικά είναι το πλέον παλαιό. Το ιεραρχικό µοντέλο θεωρεί τις εγγραφές σαν 

κόµβους σε δένδρα. Το δένδρο προσφέρει την ιεράρχηση των δεδοµένων που απαιτεί το 

συγκεκριµένο µοντέλο. 

Μια βάση δεδοµένων αποτελείται από ένα ή περισσότερα δένδρα. Κάθε δένδρο 

αποτελείται από κόµβους και κάθε κόµβος αντιστοιχεί σε µια εγγραφή. Κάθε εγγραφή έχει 

µόνο ένα γονέα, που είναι ένας κόµβος-εγγραφή στο αµέσως προηγούµενο επίπεδο του 

δένδρου. Το δένδρο ξεκινάει από µια εγγραφή που ονοµάζεται ρίζα του δένδρου. Η ρίζα είναι 

η µοναδική εγγραφή που δεν έχει γονέα. Μια εγγραφή στο δένδρο έχει κανένα, ένα ή 

περισσότερα παιδιά που είναι κόµβοι του χαµηλότερου επιπέδου (Εικόνα 2.1). Οι κόµβοι-

εγγραφές που δεν έχουν παιδιά ονοµάζονται φύλλα του δένδρου.  
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Εικόνα 2.1  Παράδειγµα δένδρου µε έξι κόµβους- εγγραφές 

Για παράδειγµα, στην εικόνα 2.1 η εγγραφή 2 έχει σαν γονέα την εγγραφή-ρίζα και σαν 

παιδιά τις εγγραφές 4 και 5. Οι εγγραφές 4, 5 και 6 είναι τα φύλλα του δένδρου. Τα παιδιά-

εγγραφές ενός κόµβου είναι διατεταγµένα µε σκοπό την εύκολη αναζήτηση µιας εγγραφής. Η 

αναζήτηση αρχίζει από την ρίζα και καταλήγει κάθε φορά στην επιθυµητή εγγραφή.  

 

2.2.2 Το ∆ικτυωτό Μοντέλο 

Το δικτυωτό µοντέλο (στο οποίο βασίζονται τα δικτυωτά Σ∆Β∆), αναπτύχθηκε για να 

ξεπεραστούν τα προβλήµατα τα οποία έπασχε το ιεραρχικό µοντέλο (π.χ., χρήση δεικτών 

κ.λ.π.). Αντί να βασίζεται σε µια οντότητα που θα αποτελέσει τη µοναδική ρίζα, το δικτυωτό 

µοντέλο βασίζεται σε επιµέρους συσχετίσεις. 

Η δοµική µονάδα του δικτυωτού µοντέλου είναι το σύνολο, το οποίο συντίθεται από 

δύο οντότητες που έχουν µεταξύ τους σχέση ένα προς πολλά. Ολόκληρο το µοντέλο 

δεδοµένων χτίζεται προσδιορίζοντας ένα σύνολο για κάθε συσχέτιση του ιδεατού µοντέλου και 

προσθέτοντας το στη συλλογή των συνόλων που έχει ήδη προσδιοριστεί. Οι οντότητες 

µπορούν να συµµετέχουν σε περισσότερα από ένα σύνολα και έτσι τα σύνολα που απαρτίζουν 

το µοντέλο δεδοµένων µπορούν να αλληλεπικαλύπτονται, σχηµατίζοντας ένα "δίκτυο". 

Η κατασκευή του δικτυωτού µοντέλου γίνεται βάσει των ακόλουθων κανόνων: 

1. Κανένα στιγµιότυπο µιας οντότητας δεν µπορεί να είναι ιδιοκτήτης περισσότερων από 

ένα συνόλων του ίδιου τύπου. 
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2. Κανένα στιγµιότυπο µιας οντότητας δεν µπορεί να είναι µέλος περισσότερων από ένα 

συνόλων του ίδιου τύπου. 

3. Κανένα στιγµιότυπο µιας οντότητας δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτης και 

µέλος του ίδιου τύπου συνόλου. 

Το δικτυωτό µοντέλο ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του '70 από την πρόταση που 

έκανε το ∆ιεθνές Συνέδριο Γλωσσών Συστηµάτων ∆εδοµένων (C.O.DA.SY.L. - Conference 

On Data System Languages) για ένα µοντέλο στα συστήµατα βάσεων δεδοµένων. Στο µοντέλο 

αυτό έγινε για πρώτη φορά η διάκριση της γλώσσας διαχείρισης της βάσης δεδοµένων σε δύο 

ενότητες τη Γλώσσα Ορισµού ∆εδοµένων και τη Γλώσσα ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων. Η διάκριση 

αυτή διατηρήθηκε και αργότερα στο σχεσιακό µοντέλο. 

Το δικτυωτό µοντέλο είναι πιο εύκολο στη χρήση και στη συντήρηση από το ιεραρχικό 

µοντέλο, ενώ προσφέρει την ίδια υψηλή ταχύτητα διαχείρισης των δεδοµένων. ∆εν πρόλαβε 

όµως να εδραιωθεί, γιατί σύντοµα µετά την εµφάνισή του ακολούθησε η εµφάνιση του 

σχεσιακού µοντέλου που δέσποσε (και δεσπόζει) στην αγορά. 

Παραδείγµατα δικτυωτών Σ∆Β∆ αποτελούν τα IDS II της Honeywell/Bull, DMS II της 

Burroughs, DMS 1100 της Unisys και το ΙΜΑGΕτης Hewlett-Packard. 

 

Εικόνα 2.2Επτά κόµβοι-εγγραφές συνδεδεµένοι σε δίκτυο 
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2.2.3 Το Σχεσιακό Μοντέλο  

Επειδή και το ιεραρχικό και το δικτυωτό µοντέλο µε τους περιορισµούς που είχαν 

δηµιουργούσαν πολύπλοκούς σχεδιασµούς δοµών βάσης δεδοµένων δεν άργησε τελικά να 

επικρατήσει το σχεσιακό (relational) µοντέλο. Το µοντέλο αυτό βασίστηκε σε βασικές 

µαθηµατικές πράξεις γεγονός που είχε σαν αποτέλεσµα οι σχεσιακές βάσεις δεδοµένων να 

χαρακτηρίζονται από απλότητα και σαφήνεια. Το µόνο µειονέκτηµα τους είναι η ταχύτητα 

υπολογισµού κι ο αυξηµένος χώρος αποθήκευσης των δεδοµένων σε περιπτώσεις µεγάλων 

βάσεων δεδοµένων.  

Παράλληλα µε τις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων αναπτύχθηκαν και επικράτησαν τα 

Σχεσιακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (ΣΣ∆Β∆) ή RDBMS (Relational 

DataBase Management Systems) όπως είναι η Oracle, Ingress, Sy-Base, Access, η Paradox, η 

FoxPro κ.α.  

Στη συνέχεια της παραγράφου θα αναλυθεί το σχεσιακό µοντέλο εξηγώντας στην αρχή 

βασικές έννοιες του και εξετάζοντας στη συνέχεια τα βασικά χαρακτηριστικά του, τους 

περιορισµούς του και τις πράξεις που υποστηρίζει.  

 

 

Βασικές Έννοιες  

Στο σχεσιακό µοντέλο αποτελεί µία επέκταση του δικτυωτού. Η βασική τους διαφορά 

είναι το γεγονός ότι στις σχέσεις µεταξύ των εγγραφών των αρχείων της βάσης επιτρέπεται η 

σχέση 1 προς Ν και εποµένως επιτρέπει σχέσεις κάθε µορφής.  

Πιο συγκεκριµένα, τα αρχεία από τα οποία αποτελείται η βάση δεδοµένων ονοµάζονται 

πίνακες (tables). Οι πίνακες µε την σειρά τους περιέχουν εγγραφές οι οποίες στο σχεσιακό 

µοντέλο είναι οι γραµµές (rows) του πίνακα. Αυτές ονοµάζονται συνήθως πλειάδες (tuples) ή 

απλά εγγραφές. Η σειρά εµφάνισης τους δεν έχει καµία απολύτως σηµασία. Οι εγγραφές 

αποτελούνται από πεδία. Στο σχεσιακό µοντέλο οι γραµµές εποµένως αποτελούνται από 

στήλες (columns) που συνήθως ονοµάζεται απλά πεδία ή χαρακτηριστικά (attributes) που 

αντιστοιχούν στα πεδία των εγγραφών. Κάθε πεδίο έχει ένα µοναδικό όνοµα. Κάθε πεδίο του 

πίνακα µπορεί να πάρει ορισµένες µόνο τιµές, οι οποίες ορίζονται κατά τον σχεδιασµό της 

δοµής των δεδοµένων και αποτελούν τον τύπο του πεδίου. Κάθε ένας τύπος δεδοµένων 

επιτρέπει στο πεδίο να καταχωρούνται τιµές που ανήκουν σε µια περιοχή που καλείται πεδίο 

ορισµού (domain). Επίσης ο αριθµός των πεδίων ενός πίνακα ονοµάζεται arity ενώ ο αριθµός 

των γραµµών του cardinality.  
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Είναι απαραίτητο κάθε γραµµή (εγγραφή) του πίνακα να µπορεί να οριστεί µοναδικά. 

Για να γίνει αυτό κάποιο ή κάποια από τα πεδία της γραµµής πρέπει να οριστούν ως κλειδιά. 

Το πρωτεύον κλειδί (primary key) είναι η στήλη του πίνακα που οι τιµές της ορίζουν 

µοναδικά κάθε γραµµή. Είναι σαφές ότι η τιµή που µπορεί να πάρει το πεδίο του πρωτεύοντος 

κλειδιού δεν πρέπει να είναι ποτέ κενή (null). Επίσης από τον ορισµό του πρωτεύοντος 

κλειδιού είναι λογικό δύο οποιεσδήποτε γραµµές του πίνακα να έχουν διαφορετικές τιµές στον 

πεδίο που αποτελεί το πρωτεύον κλειδί του πίνακα.  

Επίσης µπορεί ένας πίνακας να έχει περισσότερα από ένα κλειδιά που θα µπορούσαν να 

είναι πρωτεύοντα. Αυτά ονοµάζονται υποψήφια κλειδιά (candidate). Ορίζοντας τα κλειδιά 

των πινάκων µπορούµε τώρα να κατανοήσουµε πως συνδέονται ο πίνακες µεταξύ τους µέσω 

των λεγόµενων σχέσεων (relationships). Για να συνδέσουµε δύο πίνακες αρκεί ο κάθε ένας 

από αυτούς να καταχωρήσει στα πεδία του ένα επιπλέον πεδίο το οποίο είναι το πρωτεύον 

κλειδί του άλλου. Στην περίπτωση αυτή το πεδίο αυτό αποτελεί ξένο κλειδί (foreign key) για 

τον πίνακα. Είναι φανερό ότι µπορεί να υπάρχουν περισσότερες από µία εγγραφές µε τις ίδιες 

τιµές στο πεδίο που αποτελεί ξένο κλειδί.  

 Έτσι όταν πρέπει να υλοποιηθεί µία σχεσιακή βάση δεδοµένων προέχει να σχεδιαστεί η 

δοµή των δεδοµένων δηλαδή όλοι οι πίνακες της βάσης που περιέχουν τις εγγραφές των 

αρχείων τους, να οριστούν τα πεδία για κάθε έναν πίνακα και ο τύπος δεδοµένων τους, να 

οριστούν τα πρωτεύοντα κλειδιά τους και τέλος να συσχετιστούν οι πίνακες δηµιουργώντας τα 

αντίστοιχα ξένα κλειδιά. Αυτή η διαδικασία αποτελεί την κατασκευή του σχήµατος (schema) 

της σχεσιακής βάσης δεδοµένων. 

 

Περιορισµοί ακεραιότητας δεδοµένων 

Κατά την σχεδίαση μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων πρέπει να εφαρμοστούν αρκετοί 

περιορισμοί που αφορούν τα δεδομένα με σκοπό να μην δίνεται η δυνατότητα τόσο στην ίδια τη 

βάση να κάνει λογικά λάθη κατά την εκτέλεση πράξεων επεξεργασίας εγγραφών όσον και στον 

ίδιο τον χρήστη. Οι περιορισμοί αυτοί ονομάζονται ακεραιότητας δεδομένων (data constraints) 

και οι πιο βασικοί από αυτούς παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:  

� Περιορισµός ακεραιότητας οντοτήτων  

Η χρήση του πρωτεύοντος κλειδιού προϋποθέτει πάντα ότι στο αντίστοιχο πεδίο δεν είναι 

δυνατή η καταχώρηση µηδενικής ή κενής τιµής. Κάθε φορά εποµένως που καλείται ο χρήστης 

να εισάγει τιµές στο πρωτεύον κλειδί ενός πίνακα, το Σ∆Β∆ ελέγχει τις τιµές και δεν επιτρέπει 
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τις µηδενικές. Η λειτουργία αυτή ακολουθεί τον πρώτο και βασικότερο περιορισµό των στο 

σχεσιακό µοντέλο που είναι της ακεραιότητας οντοτήτων (εγγραφών).  

� Περιορισµός αναφορικής ακεραιότητας. 

Ο περιορισµός αυτός αφορά την σχέση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων πινάκων. Η σχέση αυτή 

ορίζεται µε την δηµιουργία του ξένου κλειδιού στον ένα συσχετιζόµενο πίνακα που είναι το 

πρωτεύον του άλλου πίνακα µε τον οποίο συνδέεται. Στόχος του περιορισµού αυτού είναι να 

διατηρείται η συνέπεια µεταξύ των εγγραφών των συσχετιζόµενων πινάκων. Πιο 

συγκεκριµένα, µε την σχέση δύο πινάκων, υπάρχει µία σχέση µεταξύ µιας ή περισσοτέρων 

εγγραφών µε µια ή περισσότερες εγγραφές του άλλου πίνακα. Υπάρχουν περιπτώσεις που 

καλείται ο χρήστης να διαγράψει µια εγγραφή. Τότε θα πρέπει να διαγραφούν αντίστοιχα 

εγγραφές από τον συσχετιζόµενο πίνακα. Επίσης υπάρχει περίπτωση που τροποποιούνται τα 

στοιχεία µιας εγγραφής δηλαδή να εισάγονται ή να ενηµερώνονται ή και να διαγράφονται. 

Όλες αυτές οι πράξεις που θα εξεταστούν παρακάτω πρέπει να υπόκεινται στον περιορισµό 

αναφορικής ακεραιότητας.  

� Περιορισµοί σηµασιολογικής ακεραιότητας . 

Οι περιορισµοί αυτοί καθορίζονται κάθε φορά από τον χρήστη, µέσω µιας γλώσσας 

προσδιορισµού περιορισµών γενικού σκοπού. Σκοπός των περιορισµών αυτών είναι κυρίως ο 

καθορισµός του πεδίου ορισµού (domain) των πεδίων κάθε πίνακα της βάσης.  

 

 

 

Πράξεις  

Στην παράγραφο αυτή θα αναλυθούν εν συντοµία οι βασικές πράξεις που εκτελούνται 

στα δεδοµένα των πινάκων µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων και οι οποίες πρέπει να 

ακολουθούν τους αντίστοιχους περιορισµούς. Οι πράξεις αυτές µπορεί να είναι πράξεις  

ανάκτησης πληροφοριών που δεν µεταβάλλουν τα δεδοµένα της βάσης και πράξεις 

ενηµέρωσης που σκοπό έχουν να µεταβάλλουν τα δεδοµένα της βάσης. Οι πράξεις αυτές είναι:  

� Πράξη Εισαγωγής  

Η πράξη αυτή µεταβάλει το στιγµιότυπο της βάσης αφού σκοπό έχει να προσθέσει µία νέα 

εγγραφή σε κάποιον πίνακα. Πιο συγκεκριµένα, µπορεί να γίνει προσπάθεια να εισαχθεί είτε 

µία τιµή σε κάποιο από τα πεδία που µπορεί να παραβιάζει τον περιορισµό σηµασιολογικής 

ακεραιότητας είτε µια εγγραφή µε την ίδια τιµή στο πεδίο του πρωτεύοντος κλειδιού µε κάποια 

ήδη υπάρχουσα εγγραφή του πίνακα είτε ακόµα η εισαχθείσα εγγραφή να έχει κενή τιµή στο 

πεδίο του πρωτεύοντος κλειδιού. Σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιτρέπεται 
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από το Σ∆Β∆ να γίνει η πράξη της εισαγωγής ενηµερώνοντας και τον χρήστη για την 

αντίστοιχη παραβίαση του περιορισµού ώστε να προχωρήσει ο χρήστης στην διόρθωση του 

προβλήµατος. 

 

� Πράξη Επιλογής  

∆εν µετατρέπει το περιεχόµενο των πινάκων αλλά απλώς ζητά να ανακτήσει και να 

παρουσιάσει το Σ∆Β∆ τις ζητούµενες πληροφορίες. 

�  Πράξη ∆ιαγραφής 

Με την πράξη αυτή ο χρήστης ζητά την διαγραφή µιας ή περισσότερων εγγραφών ενός 

πίνακα ή ακόµη και την διαγραφή ενός ολόκληρου πίνακα. Έτσι µπορούν να παρουσιαστούν 

προβλήµατα όπου ο χρήστης να θέλει να διαγράψει µία εγγραφή η οποία συσχετίζεται µε άλλες 

εγγραφές ενός άλλου πίνακα. Μέσω του ξένου κλειδιού θα πρέπει να διαγραφούν και όλες οι 

συσχετιζόµενες µ’ αυτήν εγγραφές από τους συνδεόµενους πίνακες. Εποµένως πρέπει να 

ελέγχεται η ορθότητα των δεδοµένων βάση του περιορισµού αναφορικής ακεραιότητας.  

� Πράξη τροποποίησης  

Με την πράξη της τροποποίησης δύναται να τροποποιηθούν οι τιµές που περιέχονται σε 

ένα ή περισσότερα πεδία των εγγραφών ενός ή περισσοτέρων πινάκων. Η πράξη αυτή 

επηρεάζει άµεσα τον περιορισµό σηµασιολογικής ακεραιότητας εφόσον ο χρήστης επιθυµεί να 

εισάγει τιµές σε κάποιο πεδίο οι οποίες είναι έξω από τα όρια του πεδίου ορισµού του 

(domain). Επίσης εξετάζεται η περίπτωση που ο χρήστης θέλει να τροποποιήσει τις τιµές σε 

πεδία που αποτελούν πρωτεύονται και ξένα κλειδιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται ο 

έλεγχος των τιµών βάση των περιορισµών ακεραιότητας οντοτήτων.  

 

� Πράξη κλειδώµατος  

Σύµφωνα µε τις όψεις που έχουν δηµιουργηθεί ο σχεδιαστής της βάσης δεδοµένων αλλά 

και ο διαχειριστής της µπορούν να τις τροποποιήσουν δυναµικά και να απαγορεύσουν την 

πρόσβαση σε συγκεκριµένες εγγραφές ή πίνακες από κάποιες οµάδες χρηστών. Η πράξη αυτή 

ονοµάζεται πράξη κλειδώµατος και η οποία δεν επηρεάζει τους περιορισµούς ακεραιότητας 

των δεδοµένων. 
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Εικόνα 2.3Συγκριτική θεώρηση µοντέλων 

 

 

2.2.4 Άλλα Λογικά µοντέλα 

• Το επίπεδο (flat) µοντέλο είναι ουσιαστικά ένας πίνακας στον οποίο τα δεδοµένα είναι 

οργανωµένα σε γραµµές και στήλες. ∆εν υπάρχει απαίτηση οι στήλες να είναι 

ονοµατισµένες και τα δεδοµένα µπορεί να είναι οποιασδήποτε µορφής. Το επίπεδο 

µοντέλο αν και καταρχάς παρουσιάζει οµοιότητες µε το σχεσιακό, είναι πολύ 

διαφορετικό και στην ουσία είναι πιο απλοϊκό. Ένα παράδειγµα δεδοµένων 

οργανωµένων µε το επίπεδο µοντέλο είναι ένα φύλλο υπολογισµού (spreadsheet). 

• Το αντικειµενοστραφές ( object oriented) µοντέλο των βάσεων δεδοµένων έχει 

προταθεί για να αντιµετωπισθούν οι ανάγκες πολύπλοκων βάσεων δεδοµένων. 

Χρησιµοποιεί «αντικείµενα», «ιδιότητες» (properties) και µεθόδους (methods) για την 

περιγραφή και προσπέλαση δεδοµένων.  

Τα «αντικείµενα» επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω των «µεθόδων» και επειδή το κάθε 

«αντικείµενο» αποκτάει «οντότητα»  µετά την δηµιουργία του µε δικό του κώδικα 

προγράµµατος, αποκτά και δυνατότητα αυτοελέγχου και αυτοπροστασίας των 

δεδοµένων του. Όταν δε, επιτευχθεί ο σκοπός του αυτοκαταστρέφεται. 

• Το πολυδιάστατο (multidimensional) µοντέλο δεδοµένων είναι από τα πλέον σύγχρονα 

και µπορεί να αντιµετωπισθεί ως µια γενίκευση του σχεσιακού µοντέλου. Μαζί µε την 

εξόρυξη δεδοµένων (data mining) είναι βασικός παράγων της λεγόµενης 

επιχειρηµατικής ευφυΐας. Χρησιµοποιείται στις πολυδιάστατες βάσεις δεδοµένων κατά 
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την αναλυτική on line επεξεργασία για την άµεση υλοποίηση πολυδιάστατων 

αναλυτικών ερωτηµάτων. Το  πεδίο εφαρµογής είναι η υποστήριξη λήψης αποφάσεων, 

η δηµιουργία οικονοµικών αναφορών, η διαχείριση πωλήσεων κ.λ.π. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

3.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται γραφικά η σχεδίαση της βάσης µέσω του E-R (Entity 

Relationship Diagram) διαγράµµατος και αναλύονται διεξοδικά οι σχέσεις ανάµεσα στους 

πίνακες (οντότητες) της βάσης και των δεδοµένων τους. 

Το µοντέλο οντοτήτων – συσχετίσεων είναι ένα µοντέλο υψηλού εννοιολογικού σχεδιασµού. 

Χρησιµοποιείται για να απεικονίσει τη δοµή της βάσης δεδοµένων και τις σχέσεις των 

δεδοµένων µεταξύ τους. Οι βασικές έννοιες του µοντέλου αυτού είναι οι εξής:  

• Οι Οντότητες, που περιέχουν τα δεδοµένα της δοµής και οι οποίες αντιστοιχούν στα 

αρχεία της βάσης. Η οντότητα µπορεί να αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε στοιχείο ή 

αντικείµενο, το οποίο έχει υλική ή θεωρητική υπόσταση. 

• Τα Χαρακτηριστικά, που είναι τα περιεχόµενα των εγγραφών των αρχείων δεδοµένων. 

Το κάθε χαρακτηριστικό προσδιορίζεται από έναν τύπο δεδοµένων και από ένα πεδίο 

ορισµού. ∆ιακρίνονται σε απλά και σε σύνθετα. Τα σύνθετα χαρακτηριστικά 

αποτελούνται από περισσότερα από ένα τµήµατα ενώ τα απλά όχι. 

• Οι Συσχετίσεις, που είναι οι σχέσεις µεταξύ των αρχείων δεδοµένων δηλαδή των 

οντοτήτων.  

 

Για το σχεδιασµό του µοντέλου αυτού χρησιµοποιούνται ειδικά διαγράµµατα που ονοµάζονται 

διαγράµµατα οντοτήτων – συσχετίσεων. Αυτά τα διαγράµµατα απεικονίζουν τα στοιχεία του 

µοντέλου µε συγκεκριµένο τρόπο.   

 

3.2  Σχεδιασµός της βάσης δεδοµένων της δανειστικής βιβλιοθήκης µε 

χρήση διαγράµµατος ER – Θεωρητική προσέγγιση 

Στη συγκεκριµένη βάση δεδοµένων, ως οντότητες θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν 

τα βιβλία της βιβλιοθήκης, τα άτοµα που δανείζονται τα βιβλία (δανειστές) και η κατηγορία 

στην οποία ανήκει το κάθε βιβλίο (π.χ. εκπαιδευτικά, επιστηµονικά κτλ). Οι οντότητες αυτές 

στο διάγραµµα συµβολίζονται µε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο. 
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Τα χαρακτηριστικά των οντοτήτων της βάσης µπορούν να οριστούν ως εξής: 

• Τα χαρακτηριστικά της οντότητας Βιβλία είναι ο τίτλος του βιβλίου, ο συγγραφέας του, 

ο εκδοτικός οίκος και το ISBN.   

 

• Τα χαρακτηριστικά της οντότητας ∆ανειστές είναι το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση, το 

τηλέφωνο και ένας κωδικός, ο οποίος χρησιµοποιείται σαν αναγνωριστικό στον κάθε 

δανειστή και είναι µοναδικός. 

 

• Τα χαρακτηριστικά της οντότητας κατηγορία είναι το όνοµα της κατηγορίας και ο 

κωδικός της. 

 

Τα χαρακτηριστικά αυτά στο διάγραµµα οντοτήτων – συσχετίσεων συµβολίζονται µε µια 

έλλειψη.  

Υπάρχει περίπτωση κάποια χαρακτηριστικά να πάρουν τιµές οι οποίες παράγονται 

αυτόµατα από τη βάση δεδοµένων, ως αποτέλεσµα της επεξεργασίας άλλων χαρακτηριστικών 

της ίδιας ή άλλων οντοτήτων της βάσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά ονοµάζονται παραγόµενα.  

Τέτοιο χαρακτηριστικό είναι η ηλικία ενός ατόµου, που παράγεται από το χαρακτηριστικό 

ηµεροµηνία γέννησης. Τα παραγόµενα χαρακτηριστικά συµβολίζονται µε έλλειψη 

σχηµατισµένη από διακεκοµµένες γραµµές.  Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα σε ένα 

χαρακτηριστικό να αποθηκεύεται είτε µία και µόνο τιµή είτε και περισσότερες τιµές 

(multivalued). Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας ενός ατόµου. Το 

multivalued χαρακτηριστικό συµβολίζεται στο διάγραµµα οντοτήτων – συσχετίσεων µε µια 

έλλειψη σχηµατισµένη µε διπλή γραµµή.  

Όλες οι εγγραφές της βάσης δεδοµένων έχουν ένα αναγνωριστικό για να ξεχωρίζουν η µία 

από την άλλη. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι µοναδικό για την κάθε εγγραφή ξεχωριστά και 

ονοµάζεται πρωτεύων ή χαρακτηριστικό κλειδί. Η χρήση του εξασφαλίζει την µοναδικότητα 

των εγγραφών. Κάθε οντότητα µπορεί να έχει ένα, κανένα ή πολλά κλειδιά. Οι οντότητες χωρίς 

κλειδί ονοµάζονται ισχυρές. Στο διάγραµµα ER το πρωτεύων κλειδί συµβολίζεται µε µια 

έλλειψη και υπογραµµισµένο το όνοµα του χαρακτηριστικού που παριστάνει το πρωτεύων 
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κλειδί. Η ισχυρή οντότητα συµβολίζεται µε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο που 

σχηµατίζεται µε διπλή γραµµή.  

 

3.3 Σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων 

 Οι οντότητες της βάσης δεδοµένων επικοινωνούν µεταξύ τους µε τρόπο ώστε να 

µπορεί κάθε χρήστης να αντλεί στοιχεία από την επικοινωνία αυτή. Αυτή η σύνδεση των 

οντοτήτων ονοµάζεται συσχέτιση. Μια συσχέτιση µπορεί να συνδέει δύο ή περισσότερες 

οντότητες µεταξύ τους. Η συσχέτιση στο διάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων αναπαρίσταται 

ως ένας ρόµβος στον οποίο συνδέονται τα ορθογώνια παραλληλόγραµµα. Οι συσχετίσεις των 

οντοτήτων µπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες:  

1. Ένα-προς-ένα: Η απλούστερη σχέση µεταξύ πινάκων είναι µια σχέση ένα-προς-ένα. Σε 

µία τέτοια σχέση, οι πίνακες έχουν ακριβώς αντιστοιχία µία-προς-µία γραµµή. Κάθε 

εγγραφή της µιας οντότητας αντιστοιχεί σε µία µόνο εγγραφή της άλλης οντότητας. Οι 

σχέσεις ένα-προς-ένα µερικές φορές χρησιµοποιούνται για να χωρίσουν πολύ µε- 

γάλους βασικούς πίνακες σε µικρότερους. Μπορείτε να χωρίσετε έναν πλατύ πίνακα 

για να περιορίσετε την ώρα που χρειάζεστε για να δείτε τα πεδία που περιέχουν 

συγκεκριµένα σύνολα δεδοµένων. Μερικές φορές, µπορεί να ελέγχετε την πρόσβαση 

στα µέρη των πινάκων που περιέχουν ευαίσθητα ή εµπιστευτικά δεδοµένα. 

a. ISA: Η σχέση ISA είναι µία ειδική περίπτωση της σχέσης Ένα-προς-Ένα. Στην 

περίπτωση αυτή µία οντότητα µπορεί να συσχετιστεί µε 2 ή περισσότερες 

οντότητες µε σχέση ISA. 

2. Ένα-προς-πολλά: Οι σχέσεις ένα- προς-πολλά είναι ο πιο κοινός τύπος σχέσης. Κάθε 

εγγραφή της µιας οντότητας αντιστοιχεί σε πολλές εγγραφές της άλλης οντότητας αλλά 

δεν ισχύει το αντίστροφο όπου κάθε εγγραφή της δεύτερης οντότητας αντιστοιχεί σε 

µία µόνο εγγραφή της πρώτης Οι σχέσεις ένα – προς – πολλά συνδέουν µία γραµµή 

ενός πίνακα µε πολλές γραµµές ενός άλλου πίνακα, µέσω µίας σχέσης µεταξύ του 

πρωτεύοντος κλειδιού του βασικού πίνακα και του αντίστοιχου ξένου κλειδιού στο 

σχετιζόµενο πίνακα. Αν και το ξένο κλειδί του πίνα- κα που περιέχει τις σχέσεις 

″πολλά″ µπορεί να είναι στοιχείο ενός σύνθετου πρωτεύοντος κλειδιού στο δικό του 

πίνακα, είναι ξένο κλειδί για το σκοπό της σχέσης. 

3. Πολλά-προς-ένα: Οι σχέσεις πολλά-προς-ένα είναι το αντίθετο του ένα-προς-πολλά. 

Εάν ο ρόλος των οντοτήτων που συµµετέχουν είναι απλώς αντίστροφος της σχέσης 
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πολλά- προς-ένα, η σχέση λέµε ότι είναι αντανακλαστική, δηλαδή, η σχέση πολλά-

προς-ένα είναι η αντανάκλαση της αντίστοιχης σχέσης Ένα-προς-πολλά 

4. Πολλά-προς-πολλά: κάθε εγγραφή της µιας οντότητας αντιστοιχεί σε πολλές εγγραφές 

της άλλης οντότητας ενώ ισχύει και το αντίστροφο όπου κάθε εγγραφή της δεύτερης 

οντότητας αντιστοιχεί σε πολλές εγγραφές της πρώτης. 

Βαθµός συσχέτισης: Ο βαθµός µιας συσχέτισης είναι το πλήθος των οντοτήτων που 

συµµετέχουν στη συσχέτιση. Οι περισσότερες συσχετίσεις που θα συναντήσουµε είναι 

δυαδικές, έχουν δηλαδή βαθµό δύο. Συσχετίσεις µε βαθµό 3 ή µεγαλύτερο απαιτούν ιδιαίτερη 

προσοχή στο χειρισµό τους. 

Όπως και στον ορισµό των οντοτήτων έτσι και στην περίπτωση των συσχετίσεων 

πρέπει να ισχύουν κατάλληλοι περιορισµοί που θα ορίζουν την σωστή λειτουργία τους µεταξύ 

των οντοτήτων. Έτσι αρχικά ισχύει ο περιορισµός συµµετοχής (participation constraint) ο 

οποίος δηλώνει την πιθανότητα µία οντότητα να οφείλει την ύπαρξη της σε µία άλλη οντότητα 

µέσω της συσχέτισης µεταξύ τους.  

Επίσης, σε περίπτωση που από τα χαρακτηριστικά κάποιας µη ισχυρής οντότητας που 

αποτελεί ανεξάρτητο αντικείµενο δεν προκύπτουν πεδία που µπορούν να προσδιορίσουν 

µονοσήµαντα τις εγγραφές τότε συνήθως εισάγουµε εµείς ένα νέο χαρακτηριστικό ως κωδικό. 

Στην περίπτωση αυτή, οι δύο οντότητες συνδέονται µέσω µιας σχέσης (συνήθως 1 προς 1) που 

ονοµάζεται προσδιορίζουσα συσχέτιση (identifying relationship). Μία προσδιορίζουσα 

συσχέτιση αναπαρίσταται γραφικά στο διάγραµµα Οντοτήτων-Συσχετίσεων ως ένας ρόµβος ο 

οποίος σχηµατίζεται από διπλή γραµµή.  

Υπάρχει επίσης η περίπτωση, στις σχέσεις ανάµεσα στους πίνακες της βάσης από 

κάποια παραλληλόγραµµα ξεκινούν δύο γραµµές ενώ από κάποια άλλα µία γραµµή. Αυτό έχει 

να κάνει µε την συµµετοχή των στοιχείων του πίνακα στη συγκεκριµένη σχέση. Έτσι λοιπόν 

όταν σε µία σχέση ανάµεσα σε δύο πίνακες συµµετέχουν όλες οι εγγραφές του πίνακα, τότε 

έχουµε ολική συµµετοχή των στοιχείων του πίνακα στη σχέση αυτή. Τότε, κατά την σχεδίαση 

της σχέσης σχεδιάζουµε δύο γραµµές οι οποίες ξεκινάνε από τον πίνακα. Αν η συµµετοχή των 

στοιχείων του πίνακα δεν είναι ολική, δηλ. δεν συµµετέχουν όλες οι εγγραφές του τότε 

σχεδιάζουµε µία γραµµή. 

Συνοπτικά, τα σχήµατα που χρησιµοποιούνται στο διάγραµµα οντοτήτων – συσχετίσεων είναι 

τα εξής:  
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Εικόνα 3.1– Τα σχήµατα που χρησιµοποιούνται στη δηµιουργία των διαγραµµάτων ER 
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3.4 ∆ηµιουργία του διαγράµµατος οντοτήτων – συσχετίσεων  

Με βάση τη θεωρητική ανάλυση που κάναµε παραπάνω το διάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων θα σχηµατιστεί ως εξής :  

Εικόνα 3.2 – ∆ιάγραµµα ER της δανειστικής βιβλιοθήκης 
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3.5 Σχολιασµός των σχέσεων του διαγράµµατος της βάσης 

 

Στο διάγραµµα φαίνονται οι οντότητες, τα χαρακτηριστικά τους, τα κλειδιά και οι 

µεταξύ τους συνδέσεις. Παρατηρούµε ότι κατά την γραφική συσχέτιση δύο πινάκων 

χρησιµοποιούνται κάποιοι αριθµοί του τύπου 1, Μ, Ν. Με αυτόν τον τρόπο δηλώνεται ο 

τύπος της σχέσης ανάµεσα στις οντότητες. Πρόκειται για σχέση δύο δρόµων και δηλώνει 

σε κάθε εισαγωγή του κάθε πίνακα πόσες εγγραφές του άλλου πίνακα σχετίζονται µε τη 

συγκεκριµένη εφαρµογή. Αυτός ο έλεγχος γίνεται από και προς τις δύο κατευθύνσεις.  

3.6 Κανονικοποίηση  

 
Μετά τον σχεδιασµό της βάσης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της είναι πιθανόν να 

δηµιουργούνται διάφορα προβλήµατα λόγω της ύπαρξης «µεγάλων» σχέσεων στον 

εννοιολογικό σχεδιασµό τα βάσης. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η µετατροπή αυτών 

των σχέσεων σε άλλες πιο απλές. Η τεχνική η οποία χρησιµοποιείτε για τις παραπάνω 

περιπτώσεις ονοµάζεται κανονικοποίηση (normalization). Ο σκοπός της κανονικοποίησης 

περιλαµβάνει τα παρακάτω:  

• Απαλοιφή διπλών πληροφοριών σε πίνακες.  

• Να αντιµετωπίζει µελλοντικές αλλαγές στη δοµή των πινάκων.  

• Να ελαχιστοποιεί την επίδραση των δοµικών αλλαγών της βάσης δεδοµένων σε 

εφαρµογές του χρήστη που έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα. 

 

3.6.1 Η διαδικασία της κανονικοποίησης  
Η κανονικοποίηση γίνεται σε πέντε βήµατα τα οποία αναλύονται παρακάτω:  

1. Πρώτο βήµα: Η πρώτη κανονική µορφή απαιτεί οι πίνακες να είναι επίπεδοι και να µην 

περιέχουν επαναλαµβανόµενες οµάδες. Ένας επίπεδος πίνακας έχει µόνο δύο 

διαστάσεις, το µήκος (ο αριθµός των εγγραφών ή γραµµών ) και το πλάτος (ο αριθµός 

των πεδίων ή στηλών), και δεν µπορεί να περιέχει κελιά µε περισσότερες από µία τιµές. 

Για να περιέχει ένα µόνο κελί περισσότερες από µία τιµές, η αναπαράσταση των 

περιεχοµένων του κελιού απαιτεί µία τρίτη διάσταση, το βάθος, για να εµφανισθούν οι 

πολλαπλές τιµές. Οι επίπεδοι πίνακες και οι επίπεδες βάσεις δεδοµένων είναι παρόµοια 

γιατί έχουν δυο διαστάσεις. Οι επίπεδες βάσεις δεδοµένων όµως αποτελούνται µόνο 

από έναν πίνακα και δεν έχουν περιορισµούς στα περιεχόµενα των κελιών µέσα στον 

πίνακα. 
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2. ∆εύτερο βήµα: Η δεύτερη κανονική µορφή απαιτεί, τα δεδοµένα σε όλες τις στήλες που 

δεν είναι κλειδιά, να είναι πλήρως εξαρτώµενα από το πρωτεύον κλειδί και από κάθε 

στοιχείο (στήλη) του πρωτεύοντος κλειδιού, όταν το πρωτεύον κλειδί είναι σύνθετο. Το 

πλήρως εξαρτώµενα σηµαίνει ότι οι τιµές των δεδοµένων σε κάθε στήλη που δεν είναι 

κλειδί µίας εγγραφής, προσδιορίζεται µοναδικά από την τιµή του πρωτεύοντος 

κλειδιού. Εάν απαιτείτε ένα σύνθετο πρωτεύον κλειδί για να ορισθεί η µοναδικότητα 

µίας εγγραφής, ο ίδιος κανόνας εφαρµόζεται σε κάθε τιµή των πεδίων που αποτελούν 

το σύνθετο κλειδί της εγγραφής. Ο πίνακάς σας πρέπει να είναι στην πρώτη κανονική 

µορφή πριν τον εξετάσετε για την δεύτερη κανονική µορφή. Η δεύτερη κανονική 

µορφή αφαιρεί πολλές από τις επαναλήψεις δεδοµένων που είναι πιθανό να συµβούν 

στην πρώτη κανονική µορφή. 

 

3. Τρίτο βήµα : Η τρίτη κανονική µορφή απαιτεί όλες οι στήλες χωρίς κλειδιά ενός πίνακα 

να εξαρτώνται από το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και να είναι ανεξάρτητες µεταξύ 

τους. Οι πίνακες πρέπει να ανταποκρίνονται και στην πρώτη και τη δεύτερη κανονική 

µορφή για να µπορούν να έρθει στην τρίτη κανονική µορφή. 

 

4. Τέταρτο βήµα : Η τέταρτη κανονική µορφή απαιτεί ότι δε θα αποθηκεύονται 

ανεξάρτητα δεδοµένα στον ίδιο πίνακα όταν υπάρχουν σχέσεις πολλά-προς-πολλά 

µεταξύ αυτών των οντοτήτων.  

 

5. Πέµπτο βήµα : Η πέµπτη κανονική µορφή απαιτεί να ξανακατασκευάσετε ακριβώς τον 

αρχικό πίνακα από τους πίνακες στους οποίους αναλύθηκε. Η πέµπτη κανονική µορφή 

απαιτεί οι πίνακες να ανταποκρίνονται στους κανόνες για την τρίτη κανονική µορφή 

και, όταν υπάρχουν σχέσεις πολλά-προς-πολλά, µε τον κανόνα της τέταρτης κανονικής 

µορφής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

4.1 Εισαγωγή στην MS Access 

Η Microsoft Access είναι ένα πλήρες λειτουργικό σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών 

βάσεων δεδοµένων. Μας εφοδιάζει µε όλες τις δυνατότητες ορισµού, χειρισµού, και ελέγχου 

των δεδοµένων που χρειαζόµαστε για τη διαχείριση µεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών.  

Ο όρος "σχεσιακές" χαρακτηρίζει µια ολόκληρη κατηγορία βάσεων δεδοµένων και 

υποδηλώνει ότι τα δεδοµένα της βάσης µπορούν να συσχετισθούν µεταξύ τους, να τεθούν 

ερωτήµατα και να δοθούν απαντήσεις. Το βασικό παράθυρο της Access περιέχει καρτέλες µε 

τα συστατικά που αποτελούν µία βάση δεδοµένων, δηλαδή "Πίνακες" (Tables), "Ερωτήµατα" 

(Queries), "Φόρµες" (Forms), "Εκθέσεις" (Reports), "Μακροεντολές" (Macros) και 

Λειτουργικές µονάδες (Visual Basic). 

Από όλα αυτά, για τη δηµιουργία µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων τα πλέον 

απαραίτητα είναι οι "Πίνακες" και τα "Ερωτήµατα". Οι "Πίνακες" συγκεντρώνουν τα δεδοµένα 

και σχετίζονται µεταξύ τους ώστε να είναι δυνατή η ανάκτηση πληροφοριών. Τα "Ερωτήµατα" 

δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να ανακτά πληροφορίες από αυτά, µέσω ερωτήσεων. Τα 

"Ερωτήµατα" µπορούν να είναι είτε απλά, οι απαντήσεις δηλαδή να προκύπτουν από την 

εξέταση ενός πίνακα, είτε σύνθετα, οι απαντήσεις δηλαδή να προκύπτουν από το συνδυασµό 

περισσότερων του ενός πινάκων. 

Η διαχείριση των πληροφοριών µπορεί να γίνει µε την καταγραφή εντολών SQL, η 

οποία υποστηρίζεται πλήρως. Ένας άλλος τρόπος διαχείρισης δεδοµένων είναι µε την 

δηµιουργία ερωτηµάτων (queries) τα οποία ο χρήστης της access µπορεί να τα δηµιουργήσει 

σε προβολή σχεδίασης, να βλέπει δηλαδή τους πίνακες και να καθορίζει µε τον οδηγό 

δηµιουργίας ερωτηµάτων ποια πεδία θέλει να ανακτώνται και µε ποια κριτήρια, όπου ο 

κώδικας SQL δηµιουργείται αυτόµατα. 

Επίσης οι µακροεντολές (macros) παρέχουν ένα πλήθος διαδικασιών της Access, οι 

οποίες εκτελούνται σαν µία µοναδική εντολή. Οι αναφορές (reports) δίνουν την δυνατότητα 

προβολής και εκτύπωσης πληροφοριών που επιθυµεί ο χρήστης. 
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Εικόνα 4.1 - Το περιβάλλον της MS Access 2007 

 

4.1.1 Χειρισµός και επεξεργασία δεδοµένων  

Η επεξεργασία των δεδοµένων σε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου ή σε κάποιο 

λογιστικό φύλλο, διαφέρει από αυτήν µιας βάσης δεδοµένων. Σε ένα έγγραφο επεξεργαστή 

κειµένου, µπορούµε να έχουµε στοιχεία µε µορφή πίνακα και να εφαρµόζουµε σε αυτά ένα 

περιορισµένο σύνολο λειτουργιών. Επίσης, µπορούµε να αναζητάµε αλφαριθµητικά στο 

πρωτότυπο έγγραφο και, µε τη βοήθεια της Τεχνικής Σύνδεσης και Ενσωµάτωσης 

Αντικειµένων, να συµπεριλαµβάνετε σε αυτό πίνακες, διαγράµµατα, ή εικόνες από άλλες 

εφαρµογές. Στο λογιστικό φύλλο, µερικά κελιά περιέχουν συναρτήσεις που καθορίζουν το 

επιθυµητό αποτέλεσµα, ενώ εµείς εισάγουµε τα δεδοµένα σε άλλα κελιά, τα οποία παρέχουν 

τις πληροφορίες προέλευσης για τις συναρτήσεις. Τα δεδοµένα ενός λογιστικού φύλλου 

εξυπηρετούν ένα συγκεκριµένο σκοπό, και είναι δύσκολο να χρησιµοποιήσουµε τα ίδια 

δεδοµένα για να αντιµετωπίσουµε ένα διαφορετικό πρόβληµα. Για να το πετύχουµε αυτό, 

µπορούµε να συνδεθούµε µε τα δεδοµένα ενός άλλου λογιστικού φύλλου ή να 

χρησιµοποιήσουµε τις περιορισµένες δυνατότητες αναζήτησης για να αντιγράψουµε ένα 
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επιλεγµένο υποσύνολο των δεδοµένων σε ένα άλλο λογιστικό φύλλο, το οποίο και θα 

χρησιµοποιήσουµε στη συνέχεια για την επίλυση του νέου προβλήµατος. Ένα RDBMS µας 

παρέχει πολλούς τρόπους εργασίας µε τα δεδοµένα µας. Μπορούµε, για παράδειγµα, να 

ψάξουµε σε ένα µεµονωµένο πίνακα για πληροφορίες, ή να εκτελέσουµε µια πολύπλοκη 

έρευνα µέσα σε πολλούς συσχετισµένους πίνακες ή αρχεία. Μπορούµε να ενηµερώνουµε ένα 

µεµονωµένο πεδίο ή πολλές εγγραφές µε µία διαταγή, και να γράφουµε προγράµµατα που θα 

χρησιµοποιούν τις λειτουργίες του RDBMS για την ανάγνωση και την ενηµέρωση των 

δεδοµένων µας. Πολλά συστήµατα µας εφοδιάζουν µε λειτουργίες καταχώρισης δεδοµένων και 

γεννήτριας αναφορών. Η Access χρησιµοποιεί την ισχυρή γλώσσα βάσεων δεδοµένων SQL 

(Structured Query Language, ∆οµηµένη Γλώσσα Ερωτηµάτων) για την επεξεργασία των 

δεδοµένων που έχουµε αποθηκεύσει στους πίνακες µας. Με την SQL, µπορούµε να ορίζουµε 

το σύνολο των πληροφοριών που χρειαζόµαστε για την επίλυση ενός συγκεκριµένου 

προβλήµατος, όπως είναι τα δεδοµένα από πολλούς διαφορετικούς πίνακες. Όµως, η Access 

απλοποιεί τις εργασίες χειρισµού των δεδοµένων. Για να τη χρησιµοποιήσουµε δε χρειάζεται 

καν να γνωρίζουµε SQL. Χρησιµοποιεί τους ορισµούς των τύπων σχέσεων που της έχουµε 

ορίσει για να συνδέσει αυτόµατα τους πίνακες που πρέπει. Έτσι, µπορούµε να επικεντρωθούµε 

στον τρόπο µε τον οποίο θα επιλύσουµε τα προβλήµατα που αφορούν τις πληροφορίες χωρίς 

να ανησυχούµε για το πώς θα κατασκευάσουµε τα πολύπλοκα συστήµατα σύνδεσης όλων των 

δοµών των στοιχείων της βάσης δεδοµένων µας.  

Η Access έχει επίσης µια εξαιρετικά απλή, αλλά και πανίσχυρη λειτουργία ορισµού 

ερωτηµάτων µε τη βοήθεια γραφικών που µπορούµε να χρησιµοποιούµε για να καθορίζουµε τα 

δεδοµένα που χρειαζόµαστε για την επίλυση ενός προβλήµατος χρησιµοποιώντας τις τεχνικές 

″κατάδειξης και πατήµατος″ (Point and click) και ″µεταφοράς και ενσωµάτωσης″ (drag and 

drop), και µερικά πατήµατα πλήκτρων, µπορούµε να κατασκευάσουµε ένα πολύπλοκο 

ερώτηµα µέσα σε λίγα µόνο δευτερόλεπτα. 
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4.2 Πίνακες  

Οι πίνακες είναι το βασικό στοιχείο µιας βάσης δεδοµένων. Μέσα στους πίνακες 

αποθηκεύονται τα δεδοµένα που εισάγουµε. Ουσιαστικά είναι θέσεις µνήµης που καταχωρούν 

τα δεδοµένα σε κάποιες διευθύνσεις. Οι πίνακες σύµφωνα µε το σχεσιακό µοντέλο, 

αποτελούνται από ένα πλήθος γραµµών (rows) και στηλών (columns). Η κάθε γραµµή περιέχει 

τα δεδοµένα µιας εγγραφής (record), ενώ οι στήλες του πίνακα αντιστοιχούν στα πεδία της 

εγγραφής, τα οποία ορίζουν και τη δοµή του κάθε πίνακα.  

Προκειµένου οι διάφορες εγγραφές του πίνακα να διακρίνονται µεταξύ τους, 

επιλέγουµε κάποιο από τα πεδία του πίνακα και το χαρακτηρίζουµε ως το πρωτεύον κλειδί του 

(primary key). Σύµφωνα µε τη θεωρία του σχεσιακού µοντέλου βάσεων δεδοµένων, δεν είναι 

δυνατόν να υπάρξουν δύο εγγραφές του πίνακα που να έχουν την ίδια τιµή στο πρωτεύον 

κλειδί τους. 

Παρακάτω φαίνεται ο πίνακας ΒΙΒΛΙΑ της βάσης δεδοµένων της δανειστικής 

βιβλιοθήκης σε προβολή εµφάνισης και προβολή σχεδίασης  

 

Εικόνα 4.2 - Ο πίνακας ΒΙΒΛΙΑ της βάσης δεδοµένων σε προβολή σχεδίασης 
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Εικόνα 4.3 - Ο πίνακας ΒΙΒΛΙΑ της βάσης δεδοµένων σε προβολή εµφάνισης 

 

 

 

 

4.3 Ερωτήµατα  

Η Access παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να εντοπίσει µε πολλούς τρόπους τις 

πληροφορίες που αναζητά ,συµπεριλαµβανοµένου και των λειτουργιών της ταξινόµησης και 

του φιλτραρίσµατος. Ο πιο ευέλικτος τρόπος για να εφαρµοστεί η ταξινόµηση και το 

φιλτράρισµα στα δεδοµένα είναι τα ερωτήµατα. Το σηµαντικό µε τα ερωτήµατα είναι ότι ο 

χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει τα ερωτήµατα και να τα χρησιµοποιήσει για να δηµιουργήσει 

πίνακες, να διαγράψει εγγραφές, ή να αντιγράψει εγγραφές σε ένα άλλο πίνακα.  

Ένα ερώτηµα δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να καθορίσει ποια πεδία θέλει να 

βλέπει, µε ποια σειρά θα εµφανίζονται τα πεδία, κριτήρια φιλτραρίσµατος για κάθε πεδίο 

καθώς και τη σειρά µε την οποία θέλει να ταξινοµείτε κάθε πεδίο. Τα ερωτήµατα που µπορούν 

να δηµιουργηθούν µε την Access είναι έξι (6) τύπων. Ερωτήµατα επιλογής, διασταύρωσης, 

δηµιουργίας πίνακα, ενηµέρωσης προσάρτησης και διαγραφής. 

Τα ερωτήµατα που η ανάγκη δηµιουργία τους είναι πιο συχνή είναι τα ερωτήµατα 

επιλογής. Με αυτά µπορούµε να ανακτήσουµε δεδοµένα από έναν ή περισσότερους πίνακες 

ανάλογα µε τα κριτήρια που θέτουµε.   

Τα ερωτήµατα µπορούν να δηµιουργηθούν είτε σε προβολή σχεδίασης είτε σε προβολή 

SQL. Με την γλώσσα SQL γράφουµε την κατάλληλη εντολή και έχουµε το επιθυµητό 

αποτέλεσµα όταν εκτελούµε το ερώτηµα. Στην προβολή σχεδίασης µπορούµε να επιλέξουµε τα 
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πεδία που θα εµφανίζονται µαζί µε τα κριτήρια για την επιλογή τους και ο κώδικας της SQL 

δηµιουργείται αυτόµατα.  

 

 

 

 

 

 Εικόνα 4.4 – Το ερώτηµα µε τίτλο ΒΙΒΛΙΑ της βάσης δεδοµένων σε προβολή σχεδίασης  
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Εικόνα 4.5 – Το ερώτηµα µε τίτλο ΒΙΒΛΙΑ της βάσης δεδοµένων σε προβολή εµφάνισης 

Στις παραπάνω εικόνες 4.4 και 4.5 φαίνεται το ερώτηµα βιβλία στο οποίο έχουµε 

εµφανίσει τα βιβλία που ανήκουν στην κατηγορία 1. Η διαδικασία δηµιουργίας ενός 

ερωτήµατος θα εξηγηθεί παρακάτω. 

Όσον αφορά τη φύση και τα χαρακτηριστικά των ερωτηµάτων, είναι σηµαντικό να 

αναφέρουµε τους πέντε διαφορετικούς τύπους ερωτηµάτων που υποστηρίζει η Microsoft 

Access, και που φέρουν τα ονόµατα ερωτήµατα επιλογής (select queries), ερωτήµατα 

παραµέτρων (parameter queries), ερωτήµατα διασταύρωσης (crosstab queries), ερωτήµατα 

ενέργειας (action queries), και ερωτήµατα SQL (SQL queries). Σε µια πιο αναλυτική 

περιγραφή, οι πέντε αυτές κατηγορίες ερωτηµάτων, χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες 

ιδιότητες: 

 • Ερωτήµατα επιλογής (select queries): τα ερωτήµατα αυτού του τύπου, χρησιµοποιούνται για 

την ανάκτηση δεδοµένων από έναν ή περισσότερους πίνακες της βάσης, και την εµφάνιση των 

αποτελεσµάτων σε κατάλληλα διαµορφωµένο φύλλο δεδοµένων. Αυτά τα ερωτήµατα 

χρησιµοποιούνται ακόµη για την οµαδοποίηση εγγραφών, για τον υπολογισµο αθροισµάτων 

και για την εξαγωγή στατιστικών µεγεθών όπως είναι για παράδειγµα ο µέσος όρος µιας 

οµάδας αριθµητικών τιµών.  

• Ερωτήµατα παραµέτρων (parameter queries): το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του τύπου 

ερωτηµάτων, είναι ο παραµετρικός τρόπος λειτουργίας τους. Αυτό σηµαίνει πως η εκτέλεση 

αυτών των ερωτηµάτων προϋποθέτει την καταχώρηση από το χρήστη ενός συνόλου 
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πληροφοριών µε βάση τις οποίες επιλέγονται και εµφανίζονται τα κατάλληλα σε κάθε 

περίπτωση δεδοµένα. Η καταχώρηση των τιµών αυτών των παραµέτρων γίνεται κατά τη φάση 

εκτέλεσης του ερωτήµατος και δια της χρήσης ενός πλαισίου διαλόγου, το οποίο εµφανίζεται 

από το ίδιο το ερώτηµα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ερωτήµατος παραµέτρων, είναι ένα 

ερώτηµα που ζητάει από το χρήστη να καταχωρήσει δύο ηµεροµηνίες, και στη συνέχεια 

εµφανίζει όλες τις εγγραφές των πινάκων που εµπίπτουν  µεταξύ αυτών των δύο ηµεροµηνιών. 

• Ερωτήµατα διασταύρωσης (crosstab queries): τα ερωτήµατα διασταύρωσης εφαρµόζονται 

συνήθως σε µία στήλη του πίνακα και εµφανίζουν συγκεντρωτικές τιµές (αθροίσµατα, 

καταµετρήσεις και µµέσους όρους) για το σύνολο τιµών που αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο 

πεδίο του πίνακα. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα οµαδοποίησης αυτών των συγκεντρωτικών 

τιµών, µε βάση ορισµένα κριτήρια. 

• Ερωτήµατα ενέργειας (action queries): τα ερωτήµατα ενέργειας χρησιµοποιούνται κατά κύριο 

λόγο, για την τροποποίηση του περιεχοµένου των πινάκων της βάσης δια της εισαγωγής, 

διαγραφής και ενηµέρωσης εγγραφών, αλλά ταυτόχρονα, πραγµατοποιούν και άλλες 

σηµαντικές διαδικασίες, όπως είναι για παράδειγµα η δηµιουργία βοηθητικών πινάκων. Αν και 

αυτού του είδους οι διαδικασίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν πάρα πολύ εύκολα δια της 

χρήσης κατάλληλα σχεδιασµένων φορµών, εν τούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις, στις οποίες η 

δηµιουργία τέτοιων ερωτηµάτων επιταχύνει τη διαδικασία ενηµέρωσης της βάσης, και 

διευκολύνει σηµαντικά την εργασία του χρήστη. Εάν για παράδειγµα επιθυµούµε να 

µεταφέρουµε ένα πλήθος εγγραφών από ένα πίνακα σε ένα άλλο, είναι προτιµότερο να 

πραγµατοποιήσουµε αυτή τη διαδικασία σε ένα και µόνο βήµα δια της χρήσης ενός 

ερωτήµατος ενέργειας, παρά να περάσουµε όλες αυτές τις εγγραφές τη µία µετά την άλλη.  

• Ερωτήµατα SQL (SQL queries) : τα ερωτήµατα αυτού του τύπου, δηµιουργούνται 

χρησιµοποιώντας προτάσεις SQL (SQL statements). Μία πρόταση SQL, ορίζεται ως µία 

έκφραση, που περιέχει κάποια εντολή της γλώσσας SQL – όπως SELECT, UPDATE ή 

DELETE – καθώς και ένα πλήθος χαρακτηριστικών εκ- φράσεων της γλώσσας, όπως είναι η 

WHERE και η ORDER BY. Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες ερωτηµάτων SQL, όπως είναι τα 

ερωτήµατα συνένωσης, τα ερωτήµατα διαβίβασης, καθώς και τα ερωτήµατα που συσχετίζονται 

µε τη γλώσσα ορισµού δεδοµένων. Τα ερωτήµατα συνένωσης συνδυάζουν πεδία από δύο ή 

περισσότερους πίνακες (ή ερωτήµατα) σε ένα απλό πεδίο, δυνατότητα που είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµη σε περιπτώσεις δηµιουργίας συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων. Τα ερωτήµατα 

διαβίβασης, επιτρέπουν την αποστολή προτάσεων SQL σε άλλα συστήµατα διαχείρισης 

βάσεων δεδοµένων, µέσω του µηχανισµού ODBC (Open Database Connectivity). Τέλος, τα 
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ερωτήµατα ορισµού δεδοµένων, επιτρέπουν την πραγµατοποίηση διαδικασιών που 

συσχετίζονται µε τη γλώσσα χειρισµού δεδοµένων, όπως είναι η δηµιουργία, τροποποίηση και 

διαγραφή, πινάκων και ευρετηρίων.  

 

4.3.1 Η γλώσσα SQL 

Για να µπορέσουµε να εξαγάγουµε πληροφορίες από µια βάση χρειαζόµαστε τη 

βοήθεια µιας γλώσσας που επιτρέπει την υποβολή ερωτήσεων σε ένα Σ∆Β∆. Η πιο 

διαδεδοµένη γλώσσα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων είναι η SQL (Structured 

Query Language). Είναι µια πλήρης γλώσσα βάσεων δεδοµένων.  

 

Παρέχει δυνατότητες για:  

• τον ορισµό, τη διαγραφή και τη µεταβολή πινάκων και κλειδιών,  

• τη σύνταξη ερωτήσεων (queries), 

• την εισαγωγή, διαγραφή και µεταβολή στοιχείων, 

• τον ορισµό όψεων (views) πάνω στα δεδοµένα, 

• τον ορισµό δικαιωµάτων πρόσβασης,  

• τον έλεγχο της ακεραιότητας των στοιχείων,  

• τον έλεγχο συναλλαγών (transaction)  

 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι είναι ταυτόχρονα και µια Γλώσσα Ορισµού 

∆εδοµένων αλλά και Γλώσσα Χειρισµού ∆εδοµένων. Η SQL είναι ορισµένη ως διεθνές 

πρότυπο. Επιτρέπει να γίνονται εύκολα πολύπλοκες αναζητήσεις µέσα στη βάση δεδοµένων. 

Είναι φτιαγµένη έτσι ώστε µια εντολή SQL να είναι ανεξάρτητη από το λογισµικό µε το οποίο 

δηµιουργήθηκε και τηρείται µια βάση δεδοµένων. Η SQL υποστηρίζεται σήµερα από τα 

περισσότερα σύγχρονα προγράµµατα Σ∆Β∆. 

 

Η βασική δοµή µιας έκφρασης αναζήτησης σε γλώσσα SQL αποτελείται από τρία τµήµατα, τα:  

• Select: Περιγράφει τα χαρακτηριστικά που αναζητούµε και περιµένουµε σαν 

αποτέλεσµα από αυτήν την εντολή.  

• From: Είναι ένας κατάλογος από πίνακες ή ερωτήµατα που χρησιµοποιείται για την 

αναζήτηση 
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• Where: Ορίζει τιµές των χαρακτηριστικών των εγγραφών που αναζητούνται. Μπορεί 

να περιέχει και σχέσεις που να συνδυάζουν τιµές διαφόρων χαρακτηριστικών 

 

4.3.2 Οι τύποι δεδοµένων της SQL  

Τα δεδοµένα κάθε στήλης ενός πίνακα πρέπει να έχουν ένα συγκεκριµένο τύπο. Οι βασικοί 

τύποι που υποστηρίζονται από την SQL είναι οι παρακάτω:  

1. ΒΙΤ  

2. Ναι ή Όχι  

3. CURRENCY  

4. Τιµή που παριστάνει µε ακρίβεια αριθµούς από 922.337.203.685.477,5808 έως 

922.337.203.685.477,5807 

5. DATETIME  

6. Χρόνος  

7. SINGLE  

8. Αριθµός κινητής υποδιαστολή µονής ακρίβειας 

9. DOUBLE  

10. Αριθµός κινητής υποδιαστολή διπλής ακρίβειας  

11. SHORT  

12. Ακέραιος 2 byte (-32768 έως 32767)  

13. LONG  

14. Ακέραιος 4 byte (-2.147.483.648 έως 2.147.483.647)  

15. TEXT  

16. Κείµενο µέχρι 255 χαρακτήρες LONGTEXT Κείµενο µέχρι 1.2GB 

 

 

4.4 Φόρµες 

Η βασική λειτουργία των φορµών σε µια εφαρµογή της Microsoft Access, είναι η 

διευκόλυνση που παρέχουν στο χρήστη, όσον αφορά την αλληλεπίδρασή του µε την 

εφαρµογή. Στις πιο πολλές περιπτώσεις, οι φόρµες χρησιµοποιούνται κατά τη διαδικασία 

εισαγωγής δεδοµένων, αλλά µµιλώντας γενικά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οπουδήποτε. 

Μια φόρµα αποτελείται από ένα πλήθος στοιχείων αλληλεπίδρασης, δια τη χρήσης των οποίων 

είναι δυνατή η πραγµατοποίηση των πιο σηµαντικών λειτουργιών που συσχετίζονται µε µια 

βάση δεδοµένων, όπως είναι για παράδειγµα η εισαγωγή, διαγραφή, και τροποποίηση 

εγγραφών. 
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4.4.1 Σχέση µεταξύ Φόρµας και Πίνακα 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο βασικός λόγος δηµιουργίας µιας φόρµας, είναι η 

διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης του χρήστη µε τη βάση δεδοµένων της εφαρµογής. Επειδή 

όµως οι πιο σηµαντικές από τις δραστηριότητες του χρήστη έχουν να κάνουν µε τη διαχείριση 

των δεδοµένων της βάσης, είναι προφανές πως οι φόρµες θα πρέπει να συσχετίζονται άµεσα µε 

τους πίνακες της βάσης. Πιο συγκεκριµένα, για κάθε πίνακα της βάσης µπορούµε να 

κατασκευάσουµε µια φόρµα, µέσω της οποίας ο χρήστης θα διαχειρίζεται τα δεδοµένα του 

πίνακα. Με άλλα λόγια η προέλευση των δεδοµένων που εµφανίζονται σε κάποια από τις 

φόρµες της εφαρµογής, είναι ένας πίνακας  ή πολλές φορές και κάποιο ερώτηµα.  

Συγκριτικά µε την προβολή σχεδίασης του πίνακα ΒΙΒΛΙΑ που φαίνεται παραπάνω, 

στη φόρµα τα πεδία του πίνακα φαίνονται όπως παρακάτω:  

Εικόνα 4.6 – Η φόρµα ΒΙΒΛΙΑ σε προβολή σχεδίασης 

 

Από το παραπάνω σχήµα διαπιστώνουµε πως στη γενική περίπτωση υφίσταται µία 

αντιστοιχία ένα προς ένα ανάµεσα στα πεδία µιας φόρµας και στα πεδία του πίνακα µε τον 

οποίο συσχετίζεται.  



45 

  

Έτσι το πεδίο µε ετικέτα «Κωδικός Βιβλίου» αντιστοιχεί στο πεδίο ΚΩ∆_ΒΙΒΛΙΟΥ 

του πίνακα ΒΙΒΛΙΑ, το πεδίο µε ετικέτα «Κωδικός Κατηγορίας» αντιστοιχεί στο πεδίο 

ΚΩ∆_ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ του πίνακα ΒΙΒΛΙΑ, κ.ο.κ. Επειδή όµως το σύνολο τιµών για αυτά τα 

πεδία αντιστοιχεί σε κάποια εγγραφή του πίνακα, είναι προφανές πως η φόρµα ΒΙΒΛΙΑ, έτσι 

όπως είναι σχεδιασµένη, εµφανίζει µια εγγραφή του πίνακα ΒΙΒΛΙΑ κάθε φορά.  

Αυτού του είδους η συσχέτιση που παρατηρείται ανάµεσα στα πεδία της φόρµας και 

στα αντίστοιχα πεδία του πίνακα, αποδίδεται µε τον όρο «Προέλευση ∆εδοµένων». Έτσι λέµε 

πως η προέλευση των δεδοµένων του πεδίου µιας φόρµας είναι ένα από τα πεδία κάποιου 

πίνακα, όταν στο συγκεκριµένο πεδίο της φόρµας, εµφανίζονται τιµές του αντίστοιχου πεδίου 

του πίνακα.  

Η αντιστοιχία ανάµεσα στα πεδία των φορµών και των πινάκων, δεν περιορίζεται µόνο 

σε διαδικασίες εµφάνισης των δεδοµένων της βάσης, αλλά επεκτείνεται και σε διαδικασίες 

τροποποίησής τους. Έτσι, εάν µεταβούµε στο πεδίο «Συγγραφέας» της φόρµας, αλλάξουµε το 

περιεχόµενο του από John σε George και στη συνέχεια αποθηκεύσουµε τις αλλαγές, αυτή η 

αλλαγή θα µµεταφερθεί και στην αντίστοιχη εγγραφή του πίνακα ΒΙΒΛΙΑ. Με τον τρόπο αυτό 

είναι δυνατή η εύκολη µεταβολή των δεδοµένων της βάσης.  

Ας σηµειωθεί ωστόσο πως αυτή δεν είναι η µµοναδική λειτουργία των φορµών σε µια 

εφαρµογή. Μια φόρµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την πραγµατοποίηση άλλων 

διαδικασιών που δεν έχουν να κάνουν µε διαδικασίες αλληλεπίδρασης µε τα δεδοµένα της 

βάσης. Έτσι στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται µια φόρµα µέσω της οποίας είναι δυνατή η 

χρησιµοποίηση άλλων φορµών της εφαρµογής. Στην περίπτωση αυτή η φόρµα λειτουργεί ως 

ένα µενού επιλογών.  
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Εικόνα 4.7 – Η φόρµα ΒΙΒΛΙΑ σε προβολή εµφάνισης 

 

 

4.5 Αναφορές (ή Εκθέσεις) 

Μια από τις πιο σηµαντικές λειτουργίες που περιλαµβάνονται σε κάθε τυπικό σύστηµα 

µµηχανογράφησης, είναι η εκτύπωση των δεδοµένων που βρίσκονται αποθηκευµένα στους 

πίνακες της βάσης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας τέτοιας περίπτωσης είναι η εκτύπωση 

της καρτέλας ενός µαθητή η οποία περιέχει τα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά έχουν 

καταχωρηθεί στον οµώνυµο πίνακα. Ας σηµειωθεί πως αυτή η διαδικασία µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί πολύ πιο απλά, εκτυπώνοντας κατευθείαν τη φόρµα επεξεργασίας των 

στοιχείων του µαθητή. Ωστόσο στη γενική περίπτωση το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας 

δεν είναι αποδεκτό καθώς µαζί µε τα στοιχεία του µαθητή θα εκτυπωθούν και τα πεδία της 

φόρµας, κάτι που συνήθως δεν είναι επιθυµητό. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να 

κατασκευάσουµε µια αναφορά ή έκθεση (report) η οποία θα συσχετίζεται µε τον πίνακα των 

στοιχείων του µαθητή, και θα εµφανίζει τα προσωπικά του δεδοµένα µε τα επιθυµητά σε κάθε 

περίπτωση χαρακτηριστικά εµφάνισης.  
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Μιλώντας γενικά, τα δεδοµένα που περιλαµβάνονται σε µία αναφορά, µπορεί να 

προέρχονται τόσο από τους πίνακες της βάσης δεδοµένων, όσο και από τα ερωτήµατα που 

έχουν δηµιουργηθεί σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας. 

 

4.5.1 Η δοµή στην MS Access  

Σε πλήρη αναλογία µε τις φόρµες που χρησιµοποιούνται για την καταχώρηση και 

επεξεργασία δεδοµένων, οι αντίστοιχες αναφορές που συσχετίζονται µε τις διαδικασίες 

προεπισκόπησης και εκτύπωσης αυτών, χαρακτηρίζονται από µία παρόµοια δοµή η οποία 

περιλαµβάνει την κεφαλίδα (header), το κυρίως τµήµα της αναφοράς (details), και το 

υποσέλιδο (footer). Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η τρέχουσα αναφορά αποτελείται από 

περισσότερες από µία σελίδες, µπορούµε να ορίσουµε κεφαλίδα και υποσέλιδο για την κάθε 

σελίδα ξεχωριστά.  

Σε µια πιο λεπτοµερή περιγραφή, η κεφαλίδα έκθεσης (report header) εµφανίζεται µία 

και µοναδική φορά στην αρχή της έκθεσης και χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση στοιχείων 

(όπως είναι η ηµεροµηνία εκτύπωσης και ο τίτλος της έκθεσης) ή ακόµη και εικόνων (όπως 

είναι για παράδειγµα το λογότυπο κάποιας εταιρείας ή οργανισµού). Αντίθετα η κεφαλίδα 

σελίδας (page header) εµφανίζεται στην αρχή της κάθε σελίδας, και χρησιµοποιείται για την 

εµφάνιση πληροφοριών όπως οι τίτλοι των στηλών δεδοµένων που περιλαµβάνονται στην 

αναφορά. Η ενότητα δεδοµένων της έκθεσης (report details) περιλαµβάνει τα πεδία που 

εκτυπώνονται σε αυτή, ενώ το υποσέλιδο σελίδας (page footer) χρησιµοποιείται όπως και η 

αντίστοιχη κεφαλίδα για την εκτύπωση πληροφοριών που αφορούν την κάθε σελίδα ξεχωριστά 

(µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα τον αριθµό σελίδας (page number). Τέλος το υποσέλιδο 

της έκθεσης (report footer), εµφανίζεται µια και µµοναδική φορά στο τέλος της έκθεσης, και 

χρησιµοποιείται για την εµφάνιση πληροφοριών που αφορούν το σύνολο της έκθεσης, όπως 

είναι για παράδειγµα συγκεντρωτικά στοιχεία. Στην περίπτωση κατά την οποία οι εγγραφές 

του πίνακα εµφανίζονται οµαδοποιηµένες σε σύνολα εγγραφών, µπορούµε να ορίσουµε και 

µία κεφαλίδα οµάδας (group header), η οποία θα περιλαµβάνει στοιχεία που συσχετίζονται µε 

την κάθε οµάδα εγγραφών. 
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4.6 Μακροεντολές 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενα κεφάλαια, η σχεδίαση και υλοποίηση µιας 

εφαρµογής  µέσα από το περιβάλλον της Microsoft Access, περιλαµβάνει την πραγµατοποίηση 

ενός συνόλου διαδικασιών οι οποίες συσχετίζονται τόσο µε τα δεδοµένα που είναι 

αποθηκευµένα στους πίνακες της βάσης, όσο και µε τα αντικείµενα που περιλαµβάνονται στην 

εφαρµογή (όπως είναι οι φόρµες, οι αναφορές και οι λειτουργικές µονάδες). Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα τέτοιων διαδικασιών, είναι το άνοιγµα µιας φόρµας καταχώρησης δεδοµένων, η 

εκτύπωση µιας αναφοράς ή η εκτέλεση κάποιου ερωτήµατος. Αυτές οι διαδικασίες 

πραγµατοποιούνται όταν λάβει χώρα κάποια ενέργεια του χρήστη η οποία στις πιο 

συνηθισµένες περιπτώσεις είναι το πάτηµα ενός κουµπιού σε µία φόρµα, ή σε µία γραµµή 

εργαλείων. Η κάθε µια από τις ενέργειες που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για την αλ- 

ληλεπίδραση µας µε την εφαρµογή, καλείται µε το δικό της ιδιαίτερο τρόπο, και µε τον 

κατάλληλο σε κάθε περίπτωση αριθµό ορισµάτων. Για παράδειγµα, µπορούµε να σχεδιάσουµε 

την εφαρµογή µε τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης προσπαθεί να εκτελέσει µία 

διαδικασία η οποία δεν είναι επιτρεπτή, να δηµιουργείται ένα ηχητικό µήνυµα (beep message). 

Όπως θα δούµε σε επόµενη ενότητα, αυτή η ενέργεια καλείται απλά µε το όνοµά της, και 

χωρίς να χρειάζεται να καθορίσουµε κάποιο όρισµα, αφού το µόνο που κάνει είναι να παράγει 

κάποιο ήχο. Αντίθετα, η ενέργεια που θα καλέσουµε για να ανοίξουµε ή να κλείσουµε µία 

φόρµα, θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα τουλάχιστον όρισµα, που είναι το όνοµα της φόρµας 

που θέλουµε να ανοίξουµε ή να κλείσουµε. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, θα πρέπει να 

χρησιµοποιήσουµε µµεγαλύτερο  αριθµό ορισµάτων. Έτσι εάν ζητήσουµε από το πρόγραµµα 

να µας µεταφέρει σε κάποια εγγραφή, θα πρέπει να καθορίσουµε τουλάχιστον τρεις 

παραµέτρους: (α) τον τύπο του αντικειµένου του οποίου την εγγραφή θέλουµε να 

προσπελάσουµε (αυτό το αντικείµενο µπορεί να είναι πίνακας ή ερώτηµα), το όνοµα του 

πίνακα ή του ερωτήµατος που θα χρησιµοποιήσουµε και τη θέση της εγγραφής στην οποία 

θέλουµε να µεταφερθούµε (π.χ. η πρώτη ή η τελευταία εγγραφή). Εποµένως ανάλογα µε τη 

φύση της διαδικασίας που επιθυµούµε να χρησιµοποιήσουµε, θα πρέπει να καθορίσουµε και 

τον κατάλληλο σε κάθε περίπτωση αριθµό ορισµάτων. 

Μια µακροεντολή δεν είναι τίποτε άλλο από ένα σύνολο διαδικασιών οι οποίες 

εκτελούνται όλες µαζί σε ένα και µόνο βήµα, ως µια απλή εντολή. Στηριζόµενοι σε αυτόν τον 

ορισµό, µπορούµε να διατυπώσουµε τον ισχυρισµό πως οι µακροεντολές της Microsoft Access 

είναι παρόµοιες µε τα αρχεία δέσµης (batch files) του λειτουργικού συστήµατος MS-DOS. Η 

βασική δοµή αυτών των αρχείων, περιλαµβάνει ένα σύνολο εντολών του λειτουργικού 
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συστήµατος, τις οποίες το λειτουργικό εκτελεί σε ένα και µµοναδικό βήµα, και χωρίς να 

απαιτείται παρέµβαση του χρήστη. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, µια µακροεντολή αποτελείται 

από ένα σύνολο εντελώς συγκεκριµένων διαδικασιών, οι οποίες εκτελούνται σε ένα και µόνο 

βήµα, και ως µία απλή εντολή. Το βασικό πλεονέκτηµα αυτών των δοµών είναι πως 

κατασκευάζονται πολύ εύκολα, και υπό αυτή την έννοια διευκολύνουν σηµαντικά τόσο τον 

προγραµµατιστή (όσον αφορά την ανάπτυξη της εφαρµογής) όσο και τον τελικό χρήστη (όσον 

αφορά την αλληλεπίδρασή του µε το πρόγραµµα). Οι βασικές αρχές δηµιουργίας και 

διαχείρισης των µακροεντολών µέσα από το περιβάλλον της Microsoft Access, αποτελούν το 

αντικείµενο των σελίδων που ακολουθούν. 

  

Εικόνα 4.8 – Μακροεντολή σε προβολή σχεδίασης 

 

4.7 Λειτουργικές µονάδες 

Επειδή ο αριθµός των διαδικασιών που χρησιµοποιούνται σε µια µακροεντολή είναι 

εντελώς συγκεκριµένος, υπάρχει περίπτωση, να µην µπορούµε, δια της χρήσης των 

µακροεντολών, να πραγµατοποιήσουµε κάποια πολύπλοκη διαδικασία.  

Για τις περιπτώσεις αυτές, η Microsoft Access, προσφέρει µια ολόκληρη γλώσσα 

προγραµµατισµού, την VBA (Visual Basic for Applications), µέσω της οποίας µπορούµε να 

υλοποιήσουµε οποιαδήποτε διαδικασία, όσο πολύπλοκη και αν είναι.  
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Σύµφωνα µε τα αρχεία τεκµηρίωσης της Microsoft Access, µια λειτουργική µονάδα 

ορίζεται ως µια συλλογή δηλώσεων, προτάσεων και διαδικασιών, οι οποίες βρίσκονται 

αποθηκευµένες ως µία ενιαία οντότητα, και κάτω από ένα κοινό όνοµα.  

 

4.7.1 Η Γλώσσα Προγραµµατισµού Visual Basic 

Η Visual Basic είναι σήµερα η πιο δηµοφιλής καθοδηγούµενη από συµβάντα (event 

driven language) γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού και συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της 

γνωστής γλώσσας προγραµµατισµού Basic για εύκολη εκµάθηση όπως επίσης και πληθώρα 

εντολών και συναρτήσεων για να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς επαγγελµατίες 

προγραµµατιστές. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµη και για δηµιουργία εφαρµογών 

πολυµέσων όπως επίσης και για επεξεργασία αρχείων (βάσεων δεδοµένων). 

Οι εφαρµογές σε γραφικό περιβάλλον αποτελούνται από µια ή περισσότερες οθόνες µε 

αντικείµενα (objects), όπως πλήκτρα εντολών, λίστες, πλαίσια κειµένου κ.ά., τα οποία 

ενεργοποιούνται από κάποιο συµβάν, όπως είναι το πάτηµα ενός πλήκτρου από το 

πληκτρολόγιο ή από το ποντίκι. 

Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουµε για να δηµιουργήσουµε µια εφαρµογή στην Visual 

Basic είναι τα εξής : 

• ∆ηµιουργία και ονοµασία µιας νέας φόρµας (form). 

• Σχεδίαση µέσα στη φόρµα και ονοµασία των αντικειµένων της (objects). 

• Προσάρτηση στα αντικείµενα του κώδικα για την απόκριση στα συµβάντα (events) του 

χρήστη ή του συστήµατος. 

Στην Visual Basic δηµιουργούµε ένα σύνολο από υποπρογράµµατα (υπορουτίνες), όπου το 

καθένα απ' αυτά ανταποκρίνεται σε κάποια ενέργεια του χρήστη. 

Μια ιδιότητα (property) είναι ένα συγκεκριµένο γνώρισµα ενός αντικειµένου που ορίζει τα 

χαρακτηριστικά του, όπως το µέγεθος, το χρώµα, τη θέση του κ.ά. Μια µέθοδος (method) είναι 

µια ενσωµατωµένη διαδικασία, δηλ. ένα τµήµα κώδικα ή προγράµµατος, που ενεργοποιείται 

για να προσδώσει ορισµένη ενέργεια σ' ένα αντικείµενο. Οι ιδιότητες περιγράφουν ένα 

αντικείµενο ενώ οι µέθοδοι τού επιτρέπουν να κάνει κάτι. ∆ηλαδή, οι ιδιότητες είναι δεδοµένα 

ενώ οι µέθοδοι είναι κώδικας προγράµµατος. 
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Η γενική σύνταξη για την απόδοση τιµής σε µια ιδιότητα είναι η εξής : 

Object.Property = Setting 

Ακολουθούν παραδείγµατα : 

frmMyForm.BackColor = QBColor(BLUE) 

frmMyForm.BackColor = OldColor 

 

Το περιβάλλον σχεδίασης της Visual Basic αποτελείται από ένα παράθυρο 

έργου (Project) και ένα παράθυρο ιδιοτήτων (Properties). Το πρώτο εµφανίζει όλα τα αρχεία 

που έχουν σχέση µε το ενεργό έργο και το δεύτερο αναφέρεται στο τρέχον επιλεγµένο 

αντικείµενο και µας δίνει τη δυνατότητα να δούµε ή να αλλάξουµε τις ιδιότητες του 

επιλεγµένου αντικειµένου. Με την επιλογή άλλου αντικειµένου, αλλάζουν και οι ιδιότητες που 

εµφανίζονται  στο  παράθυρο  αυτό.
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 Στα αντικείµενα (χειριστήρια) της Visual Basic µπορούµε να δώσουµε δικά µας 

χαρακτηριστικά ονόµατα για να µπορούµε να ξεχωρίζουµε αµέσως το είδος του αντικειµένου, 

δηλ. αν είναι πλήκτρο εντολής ή ετικέτα κλπ, αλλά και τον ρόλο που θέλουµε να έχει στην 

εφαρµογή. Τα τρία πρώτα γράµµατα (πρόθεµα) είναι συνήθως µικρά και χαρακτηρίζουν το 

είδος του αντικειµένου. Η Visual Basic δίνει µόνη της ονόµατα στα χειριστήρια, όπως Form1, 

Command2 κλπ, τα οποία µπορούµε και πρέπει να διορθώσουµε. Ακολουθεί ένας πίνακας µε 

τα συνήθη αντικείµενα της Visual Basic, τα προθέµατά τους και µερικά χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα. 

 

Εικόνα 4.9 – Ο πίνακας των αντικειµένων της Visual Basic 

 

 

Τα πλήκτρα εντολής και οι φόρµες έχουν έναν τίτλο (caption) που εµφανίζεται στην 

οθόνη αλλά και ένα όνοµα (name) που το χρησιµοποιούµε στον προγραµµατισµό. Ο τίτλος και 

το όνοµα µπορεί να έχουν διαφορετικές τιµές και πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι το όνοµα θα 

πρέπει να έχει οπωσδήποτε λατινικούς χαρακτήρες και να είναι σύντοµο, ενώ ο τίτλος καλό θα 

είναι να έχει ελληνικούς χαρακτήρες και να είναι δηλωτικός της χρήσης του αντικειµένου. 

Φυσικά δεν θα µπορούν δύο διαφορετικά αντικείµενα να έχουν το ίδιο όνοµα ενώ θα µπορούν 

να έχουν τον ίδιο τίτλο. 
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4.8 Το σχεσιακό κοµµάτι στην MS Access  

 

 

 

Εικόνα 4.10 – Παράδειγµα συσχέτισης πινάκων στην MS Access  

 

 

 

Όπως αναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, ο πίνακας ΒΙΒΛΙΑ περιλαµβάνει τα 

βιβλία που διαθέτει η δανειστική βιβλιοθήκη, καθώς και πληροφορίες για αυτά.  

Ο πίνακας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ περιλαµβάνει µια λίστα µε τις κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται 

τα βιβλία της βιβλιοθήκης.  

Ο πίνακας ΚΑΤΑΛ_∆ΑΝΕΙΣΤΩΝ είναι µια λίστα µε τους δανειστές της βιβλιοθήκης και 

περιλαµβάνει πληροφορίες για αυτούς. 

 Τέλος ο πίνακας ∆ΑΝΕΙΣΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ περιλαµβάνει τα βιβλία που έχουν δανειστεί οι 

δανειστές και τις ηµεροµηνίες δανεισµού και επιστροφής. 
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4.8.1 Ορισµός Σχέσεων ανάµεσα σε Πίνακες  

Όταν πρόκειται να δηµιουργήσουµε µια Σχέση µεταξύ δύο Πινάκων στην Access, καλό 

θα είναι, για λόγους ευκολίας, τα Πεδία να έχουν το ίδιο Όνοµα αν και ∆ΕΝ είναι απαραίτητο. 

Απολύτως απαραίτητο είναι τα Πεδία των Πινάκων µέσω των οποίων θα δηµιουργηθεί η 

Συσχέτιση των Πινάκων να έχουν τον ίδιο Τύπο ∆εδοµένων. Η µόνη εξαίρεση αυτού του 

κανόνα αφορά ένα Πεδίο Πρωτεύοντος Κλειδιού µε Τύπο Αυτόµατη Αρίθµηση, αφού Πεδία 

τέτοιου Τύπου µπορούµε να τα συσχετίσουµε µε Αριθµητικά Πεδία (Πεδία Τύπου Αριθµός), 

αν η Ιδιότητα Μέγεθος Πεδίου των δύο αντιστοίχων πεδίων είναι η ίδια, όπως για παράδειγµα 

αν η Ιδιότητα Μέγεθος Πεδίου και των δύο Πεδίων έχει την Τιµή Ακέραιος Μεγάλου Μήκους. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ MS ACCESS 

 

Microsoft Access 2007  

Η MS Access 2003 είναι ένα µέλος του Microsoft Office 2003, και πιο συγκεκριµένα η 

εφαρµογή Βάσεων ∆εδοµένων που χρησιµοποιήσαµε στην παρούσα εργασία. 

Η αρχική οθόνη της MS ACCESS 

 

Εικόνα Β1 – Η αρχική οθόνη της Microsoft Access 

 

 

Ο Σχεδιασµός της Βάσης 

Ο Σχεδιασµός της βάσης δεδοµένων είναι το βασικότερο στάδιο για την κατασκευή 

της. Αν και στην Access υπάρχει µεγάλη ευελιξία στις όποιες τροποποιήσεις χρειαστεί να 

κάνουµε στο µέλλον, όσο καλύτερη σχεδίαση και πρόβλεψη των αναγκών έχει γίνει πριν την 

υλοποίηση τόσο πιο εύχρηστη και αποδοτικότερη θα είναι η βάση δεδοµένων.  

Το πρώτο βήµα για τον εν λόγω σχεδιασµό είναι η δοµή των πινάκων, δηλαδή το πλήθος και ο 

τύπος των πεδίων που θα τους αποτελούν. Ακολουθούν οι επιµέρους Ιδιότητες των Πεδίων, 
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π.χ. Μέγεθος, Μορφή, Περιορισµοί στην Εισαγωγή ∆εδοµένων. Άµεση σχέση µε τη δοµή και 

το πλήθος των πινάκων έχει ο καθορισµός των µεταξύ τους σχέσεων.  

∆ηµιουργούµε στην κενή µας βάση δεδοµένων τον πρώτο πίνακα.  

 

Εικόνα Β2 – Ο πρώτος πίνακας της βάσης δεδοµένων, χωρίς στοιχεία. 

 

Τέλος, µπορούν να δηµιουργηθούν και άλλα αντικείµενα της Βάσης ∆εδοµένων όπως 

Φόρµες, Ερωτήµατα και Εκθέσεις.  Παρακάτω φαίνονται οι δύο φόρµες που δηµιουργήσαµε 

για τη βάση δεδοµένων της βιβλιοθήκης. Οι φόρµες είναι σε προβολή σχεδίασης.  Επίσης 

δηµιουργήσαµε και δύο απλά ερωτήµατα για τη βάση στα οποία αναζητούµε 1) Τα βιβλία που 

ανήκουν στον εκδοτικό οίκο ΠΑΤΑΚΗ και 2) Τα βιβλία µε κωδικό κατηγορίας 1. Τα 

ερωτήµατα είναι επίσης σε προβολή σχεδίασης. 
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Εικόνα Β3 – Το ερώτηµα Εκδ_Οικ σε προβολή σχεδίασης. 
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Εικόνα Β4 – Το ερώτηµα Βιβλία σε προβολή σχεδίασης 

Σε αυτό το ερώτηµα παρατηρούµε ότι υπάρχει το πεδίο ΒΙΒΛΙΑ.*  

Το * χρησιµοποιήθηκε για να δείξουµε ότι θέλουµε να εµφανιστούν όλα τα πεδία του πίνακα ΒΙΒΛΙΑ. Στη συνέχεια επιλέξαµε το πεδίο 

ΚΩ∆_ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ώστε να θέσουµε το κριτήριο.  
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Εικόνα Β5 – Η φόρµα ΦΟΡΜΑ ∆ΑΝΕΙΣΤΩΝ σε προβολή σχεδίασης 
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Εικόνα Β6 – Η φόρµα Φ Βιβλία σε προβολή σχεδίασης. 
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Σχεδίαση και ∆ηµιουργία Πινάκων 

Ακολουθούµε τα εξής βήµατα: 

• Ξεκινάµε τη Σχεδίαση ενός Πίνακα στο χαρτί. Σκεφτόµαστε προσεκτικά ποιες 

πληροφορίες θέλουµε να αποθηκεύσουµε.  

• Επιλέγουµε ένα ξεχωριστό όνοµα για κάθε Πεδίο (Column). Τα εν λόγω ονόµατα θα 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρότερου µήκους και να µας θυµίζουν το είδος της 

Πληροφορίας που θα αποθηκεύσουµε.  

• Χωρίς να απαγορεύονται δύο λέξεις για όνοµα Πεδίου, καλό είναι να µην αφήνουµε 

κενό (διάστηµα) µεταξύ των λέξεων αλλά να χρησιµοποιούµε Κάτω Παύλα (Hyphen) ή 

να γράφουµε τις λέξεις ως µία. Παράδειγµα : Ηµεροµηνία Γέννησης ή Ηµεροµηνία 

Γέννησης.  

• Προσοχή στον Τύπο ∆εδοµένων του κάθε Πεδίου µιας και αυτός χαρακτηρίζει το τι θα 

αποθηκεύουµε µέσα στο Πεδίο. Μελλοντική τροποποίηση Τύπου ∆εδοµένων πολύ 

πιθανόν να επιφέρει ΑΠΩΛΕΙΑ των ∆εδοµένων για το συγκεκριµένο Πεδίο.  

• Προσοχή στα Πεδία που θα είναι Πρωτεύοντα Κλειδιά (Primary Keys), Ξένα Κλειδιά 

(Foreign Keys) για Σχέσεις Πινάκων και στα Πεδία που θα ορίσουµε ως Ευρετήρι
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Εικόνες Β7 και Β8 – Οι τύποι των πεδίων.  
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Για να προσθέσουµε ένα Πεδίο σε ένα πίνακα, ξεκινάµε τον ορισµό του δίνοντάς του ένα Όνοµα και έναν Τύπο ∆εδοµένων. Αν θέλουµε 

εισάγουµε και µία Περιγραφή. Αφού ορίσουµε το Πεδίο, µπορούµε να ορίσουµε επιπλέον Ιδιότητες για το Πεδίο, οι οποίες ελέγχουν τη 

“συµπεριφορά” του Πεδίου, δηλαδή τον τρόπο εισαγωγής και εµφάνισης των ∆εδοµένων. Στην πρώτη γραµµή πληκτρολογούµε το επιθυµητό 

όνοµα στη Στήλη Όνοµα Πεδίου. Κάνουµε Κλικ στη Στήλη Τύπος ∆εδοµένων στην ίδια Γραµµή. Εξ ορισµού επιλέγεται ο Τύπος ∆εδοµένων 

Κείµενο. Για να αλλάξουµε Τύπο ∆εδοµένων, κάνουµε Κλικ στο πτυσσόµενο βέλος και εµφανίζονται οι επιτρεπτοί Τύποι ∆εδοµένων για να 

επιλέξουµε τον επιθυµητό.  Για παράδειγµα:  
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Παρακάτω φαίνονται οι πίνακες της βάσης δεδοµένων της βιβλιοθήκης σε προβολή σχεδίασης: 

 

Εικόνα Β9 – Ο πίνακας ΒΙΒΛΙΑ 
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Εικόνα Β10 – Ο πίνακας ΚΑΤΑΛ_∆ΑΝΕΙΖΟΜΕΝΩΝ 
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Εικόνα Β11 – Ο πίνακας ∆ΑΝΕΙΣΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 
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Τύπος ∆εδοµένων: Οδηγός Αναζήτησης (LookUp)  

Ο Οδηγός Αναζήτησης χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ενός Πεδίου, το οποίο επιτρέπει την 

επιλογή µιας Τιµής από έναν άλλο Πίνακα ή από µία Λίστα Τιµών, µέσω ενός Σύνθετου 

Πλαισίου (Combo Box). Ο Οδηγός Αναζήτησης ως Τύπος ∆εδοµένων ενός Πεδίου, βοηθά το 

χρήστη στη δηµιουργία µιας Στήλης Αναζήτησης σε Πίνακα, η οποία εµφανίζει µία Λίστα 

Τιµών από την οποία επιλέγει ο Χρήστης την επιθυµητή Τιµή. Τιµές που θα 

πληκτρολογήσουµε εµείς. Συµφέρει µόνο όταν οι εν λόγω τιµές ∆ΕΝ αλλάζουν. ∆ίνουµε το 

επιθυµητό Όνοµα στο Πεδίο και για Τύπο ∆εδοµένων επιλέγουµε Οδηγός Αναζήτησης. 

Για παράδειγµα µπορούµε να εφαρµόσουµε έναν οδηγό αναζήτησης για το πεδίο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ του πίνακα ΒΙΒΛΙΑ. Με αυτό τον τρόπο θα εµφανίζεται µια λίστα µε τις 

κατηγορίες των βιβλίων ώστε να διευκολυνθεί ο χρήστης της βάσης. Ακολουθούµε τα 

παρακάτω βήµατα 

 

 

Εικόνα Β13α- Βήµα πρώτο  
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Εικόνες Β13β και Β13γ – Βήµατα 2 και 3  
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Εικόνα Β13δ – Τέταρτο βήµα. 

 

Πατώντας το κουµπί «Τέλος» ο οδηγός αναζήτησης έχει δηµιουργηθεί. Το αποτέλεσµα είναι 

το ακόλουθο. 

 

Εικόνα Β13ε – Επιλογή κατηγορίας, µέσα από λίστα επιλογών 
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Σε µια Σχεσιακή Βάση ∆εδοµένων όπως η Access, οι Σχέσεις µας επιτρέπουν να 

αποφύγουµε περιττά δεδοµένα.  

Οι Σχέσεις λειτουργούν µε το ταίριασµα των ∆εδοµένων σε Πεδία-Κλειδιά στους 

Πίνακες που συνδέονται. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι Σχέσεις δηµιουργούνται στα Πεδία 

που ταιριάζουν και αποτελούν το Πρωτεύον Κλειδί (Primary Key) ενός Πίνακα, το οποίο 

παρέχει ένα µοναδικό αναγνωριστικό για κάθε εγγραφή κι ένα Ξένο Κλειδί (Foreign Key) για 

τον άλλο Πίνακα. 

 

Η Σηµασία της Ακεραιότητας των Αναφορών  

Η Ακεραιότητα Αναφορών είναι ένα Σύστηµα Κανόνων που χρησιµοποιεί η Access για 

να εξασφαλίσει ότι οι Σχέσεις µεταξύ Εγγραφών σε Σχετιζόµενους Πίνακες είναι έγκυρες και 

ότι δεν θα διαγράψουµε ή µεταβάλλουµε κατά λάθος σχετιζόµενα δεδοµένα. 

 

Εικόνα Β14 – Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών µεταξύ των δύο πινάκων



71 

  

 

Εικόνα Β15 – Η συσχέτιση των πινάκων   
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Προβολή Φύλλου ∆εδοµένων  

Όταν ανοίγουµε έναν Πίνακα στην Access, τον βλέπουµε σε Προβολή Φύλλου ∆εδοµένων η οποία µοιάζει πάρα πολύ µε τη µορφή Υπολογιστικού 

Φύλλου του Excel. Ωστόσο, αντίθετα µε ένα Υπολογιστικό Φύλλο, µπορούµε να εισάγουµε ∆εδοµένα µόνο σε Πεδία που έχουν οριστεί και τα εν 

λόγω ∆εδοµένα πρέπει απαραίτητα να είναι µέρος µιας Εγγραφής. Ο Πίνακας είναι µια σειρά από Γραµµές (Rows) που αντιπροσωπεύουν 

Εγγραφές (Records) και Στήλες (Columns) που αντιπροσωπεύουν Πεδία (Fields). Για να ανοίξουµε έναν Πίνακα σε Προβολή Φύλλου ∆εδοµένων, 

από το Παράθυρο Περιήγησης, κάνουµε Κλικ στο αντικείµενο Πίνακες. Επιλέγουµε τον επιθυµητό Πίνακα και κάνουµε ∆ιπλό Κλικ στο όνοµα 

του Πίνακα. 
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Εικόνα Β16 – Ο πίνακας ΒΙΒΛΙΑ σε προβολή εµφάνισης. 
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Ενέργειες µέσα στη βάση δεδοµένων: 

Προσθέτοντας µία Εγγραφή 

 

Εικόνα Β17 – Εισαγωγή νέας εγγραφής  
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Αποθήκευση Αλλαγών σε Εγγραφές 

 Οι Αλλαγές σε υπάρχουσες εγγραφές αποθηκεύονται όταν:  

• Χρησιµοποιήσουµε ένα από τα πλήκτρα Page Up, Page Down, ↑, ↓, Shift+Enter  

• Χρησιµοποιήσουµε το → ενώ είµαστε στο Τελευταίο Πεδίο  

• Χρησιµοποιήσουµε το ← ενώ είµαστε στο Πρώτο Πεδίο  

• Όταν κατά τη διάρκεια που είµαστε σε Κατάσταση Επεξεργασίας (Edit) 

• Κλείσουµε τον πίνακα 

 

Μετακίνηση Μέσα στο Φύλλο ∆εδοµένων 

 Εκτός από τους γνωστούς τρόπους µετακίνησης µε τη χρήση του Πληκτρολογίου και του 

Ποντικιού, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε έναν ειδικό “πλοηγό”, τα Κουµπιά Επιλογής 

Εγγραφών. 

 

 

 

 

Εύρεση Εγγραφής  

Επιλέγουµε τη Στήλη του πεδίου στο οποίο θα κάνουµε την 

Αναζήτηση και κάνουµε Κλικ στο Οµάδα Εύρεση στο εικονίδιο κιάλια. 

Εµφανίζεται το Πλαίσιο ∆ιαλόγου Εύρεση και Αντικατάσταση και δίνουµε 

τα επιθυµητά κριτήρια αναζήτησης 

 

Εικονα Β18 - Εικονίδιο 

Εύρεσης  
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Εικόνα Β19 – Παράθυρο Εύρεσης και αντικατάστασης 

 

 

 

 

 

Τροποποίηση Εγγραφής 

 Εργαζόµαστε µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εργαζόµαστε και στο Ms Excel. Με F2 

µεταβαίνουµε σε κατάσταση Επεξεργασίας για ενηµέρωση κελιού, ενώ αν ξεκινήσουµε την 

πληκτρολόγηση απευθείας µέσα στο κελί, διαγράφουµε τα  υπάρχοντα δεδοµένα  του.
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∆ιαγραφή Εγγραφής 

 Για να ∆ιαγράψουµε µία Εγγραφή σε Προβολή Φύλλου ∆εδοµένων, κάνουµε Κλικ στον 

Επιλογέα της Γραµµής της Εγγραφής που θέλουµε να ∆ιαγράψουµε και εργαζόµαστε µε έναν 

από τους παρακάτω τρόπους:  

Οµάδα Εγγραφές → Κλικ ∆ιαγραφή 

Delete από το πληκτρολόγιο  

∆εξί Κλικ στον Επιλογέα Γραµµής και από το Μενού Συντόµευσης επιλέγουµε ∆ιαγραφή 

Εγγραφής. Εµφανίζεται παράθυρο µε προειδοποιητικό µήνυµα. 

 

Εικόνα Β20 – Προειδοποιητικό µήνυµα διαγραφής εγγραφών. 
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Μορφοποίηση Φύλλου  

∆εδοµένων Κάνοντας ∆εξί Κλικ στο Φύλλο ∆εδοµένων εµφανίζεται το αναδυόµενο παράθυρο 

που βλέπουµε. Από εδώ µπορούµε να κάνουµε όλες τις επιθυµητές τροποποιήσεις στο Φύλλο 

∆εδοµένων. Οι πιο “κλασσικές” από αυτές είναι : Πλάτος Στήλης Απόκρυψη / Εµφάνιση 

Στηλών Σταθεροποίηση / Αποσταθεροποίηση Στηλών.

 

Εικόνα Β21 - Επιλογές µορφοποίησης  

 

Κλείσιµο Πίνακα  

Με έναν από τους συνήθεις τρόπους κλεισίµατος παραθύρου. 

 

 ∆ιαγραφή  

Για να ∆ιαγράψουµε έναν Πίνακα από µία Βάση ∆εδοµένων, επιλέγουµε από το Παράθυρο 

Περιήγησης το Αντικείµενο Πίνακες, από τη λίστα των υπαρχόντων Πινάκων επιλέγουµε τον 

επιθυµητό προς ∆ιαγραφή Πίνακα και εργαζόµαστε µε έναν από τους παρακάτω τρόπους:  

• Πατάµε το κουµπί ∆ιαγραφή από την Οµάδα Εγγραφές.  

• Πατάµε το πλήκτρο Delete από το πληκτρολόγιο.  

• ∆εξί Κλικ στο όνοµα του πίνακα και επιλογή ∆ιαγραφή. 
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Εµφανίζεται το παρακάτω προειδοποιητικό Πλαίσιο ∆ιαλόγου:  

 

Εικόνα Β22 – ∆ιαγραφή του πίνακα 

 

 

 

Εναλλαγή µεταξύ Προβολών 

 Είναι πολύ χρήσιµο να εναλλασσόµαστε µεταξύ της Προβολής Σχεδίασης και Προβολής 

Φύλλου ∆εδοµένων για να ελέγχουµε τα αποτελέσµατα των τροποποιήσεων που κάνουµε στη 

Σχεδίαση. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα µέσω: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

                         Εικόνα Β23 – Η λίστα των διαθέσιµων προβολών της MS Access
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Φόρµες  

Η Εισαγωγή ∆εδοµένων σε έναν Πίνακα µέσω της Προβολής Φύλλου ∆εδοµένων 

παρότι είναι άµεση (και αρκετά οικεία µιας και έχει πολλές οµοιότητες µε ένα Φύλλο Excel), 

έχει αρκετά µειονεκτήµατα, τόσο από πλευράς χειρισµού όσο κι από πλευράς ελέγχου. Για το 

λόγο αυτό, για την διαχείριση των ∆εδοµένων µας, εργαζόµαστε µε Φόρµες. Τις περισσότερες 

φορές, µια Φόρµα εµφανίζει τις Εγγραφές µία κάθε φορά. Αυτό εξαρτάται από τη διάταξη της 

Φόρµας (πχ. Στήλη ή Πίνακα). Κάθε Πεδίο εµφανίζεται συνήθως σαν Πλαίσιο Κειµένου (Text 

Box) µε µια σχετική Ετικέτα (Label) δίπλα του. Οι Φόρµες µπορούν να δηµιουργηθούν µε 

διάφορες διατάξεις και µπορούν να χρησιµοποιήσουν γραφικά και διάφορα εφέ. 

 

∆ηµιουργία Φόρµας µε τη χρήση του Εργαλείου Φορµών (Αυτόµατη Φόρµα) 

Είναι ο απλούστερος τρόπος για τη δηµιουργία µίας Φόρµας. Εργαζόµαστε ως εξής: 

Επιλέγουµε τον επιθυµητό Πίνακα για τον οποίο θα δηµιουργήσουµε µια Αυτόµατη Φόρµα και 

ακολούθως µεταβαίνουµε στην Καρτέλα ∆ηµιουργία και επιλέγουµε Φόρµα. 

Η Φόρµα εµφανίζεται αµέσως. Εµείς απλά αποθηκεύουµε τη Φόρµα δίνοντας ένα επιθυµητό 

όνοµα. 

∆ηµιουργία Φόρµας µε τον Οδηγό Φορµών  

Ο Οδηγός Φορµών είναι το απόλυτο εργαλείο για το σχεδιασµό µιας Φόρµας, µιας και µας 

παρέχει ισχύ και λειτουργικότητα. Εργαζόµαστε ως εξής: Μεταβαίνουµε στην Καρτέλα 

∆ηµιουργία και κάνουµε Κλικ Εµφανίζεται ο Οδηγός Φορµών κι εµείς µέσα από µια 

διαδικασία Βήµα – Βήµα (Step By Step) δηµιουργούµε την επιθυµητή Φόρµα.  

Επιλέγουµε τον επιθυµητό Πίνακα από τη Λίστα κι έπειτα επιλέγουµε τα Πεδία που θέλουµε 

να εµφανίζονται µε τη χρήση των ειδικών κουµπιών που βλέπουµε: 
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Εικόνα Β37 – Κουµπιά και λειτουργίες. 

Οι Φόρµες που δηµιουργούµε, ανεξάρτητα του τρόπου δηµιουργίας, βρίσκονται στο Παράθυρο 

Περιήγησης στο Αντικείµενο Φόρµες. Από εκεί, µε επιλογή και διπλό Κλικ ανοίγουµε µία 

Φόρµα για Επεξεργασία ∆εδοµένων 

∆ηµιουργία σχέσεων 

Για να ορίσουµε µια Σχέση µεταξύ δύο Πινάκων εργαζόµαστε ως εξής:  

• Φροντίζουµε όλοι οι Πίνακες να είναι κλειστοί. ∆εν µπορούµε να δηµιουργήσουµε ή να 

τροποποιήσουµε Σχέσεις Πινάκων µε ανοιχτούς Πίνακες. 

• Μεταφερόµαστε στην Καρτέλα Εργαλεία Βάσης ∆εδοµένων και στην Οµάδα 

Εµφάνιση / Απόκρυψη κάνουµε Κλικ στο κουµπί Σχέσεις. 

Για να προσθέσουµε Πίνακα ή Πίνακες στο εν λόγω παράθυρο κάνουµε ∆εξί Κλικ και από το 

αναδυόµενο Παράθυρο επιλέγουµε Εµφάνιση Πίνακα. Επιλέγουµε τους επιθυµητούς Πίνακες 

και πατάµε το κουµπί Προσθήκη. Ολοκληρώνουµε τη διαδικασία µε Κλείσιµο. 

  

Εικόνα Β24 – Το παράθυρο εµφάνισης πινάκων προς συσχέτιση 
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Σύρουµε το Πεδίο που θέλουµε να συσχετίσουµε από τον έναν Πίνακα στο σχετικό Πεδίο του 

άλλου Πίνακα. Εµφανίζεται ακολούθως το Παράθυρο ∆ιαλόγου Επεξεργασία Σχέσεων. 

  

Εικόνα Β25 – Παράθυρο επεξεργασίας σχέσης. 

 

Στη θυρίδα Τύπος Σχέσης:   εµφανίζεται ο Τύπος της Σχέσης που ορίζεται αυτόµατα από την 

Access, ως εξής: 

• Ένα Προς Πολλά: σηµαίνει ότι ένα από σχετιζόµενα Πεδία είναι Πρωτεύον Κλειδί ή 

έχει Μοναδικό Ευρετήριο.  

• Ένα Προς Ένα: σηµαίνει ότι και τα δύο σχετιζόµενα Πεδία είναι Πρωτεύοντα Κλειδιά 

ή έχουν Μοναδικά Ευρετήρια.  

• Αόριστη: σηµαίνει ότι κανένα από τα δύο Πεδία δεν είναι Πρωτεύον Κλειδί ούτε έχει 

Μοναδικό Ευρετήριο. 
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Ενεργοποίηση Ακεραιότητας Αναφορών  

Η Ακεραιότητα Αναφορών είναι ένα Σύστηµα Κανόνων που χρησιµοποιεί η Access για να 

εξασφαλίσει ότι οι Σχέσεις µεταξύ Εγγραφών σε σχετιζόµενους Πίνακες είναι Έγκυρες και ότι 

δεν θα διαγράψουµε ούτε θα αλλάξουµε κατά λάθος σχετιζόµενα ∆εδοµένα.  

Η Ακεραιότητα Αναφορών µπορεί να ενεργοποιηθεί µόνο όταν ικανοποιούνται όλες οι 

παρακάτω συνθήκες:  

• Το Πεδίο που ταιριάζει από τον Πρωτεύοντα Πίνακα είναι ένα Πρωτεύον Κλειδί ή έχει 

ένα Μοναδικό Ευρετήριο.  

• Τα σχετιζόµενα Πεδία έχουν τον ίδιο Τύπο ∆εδοµένων 

• Και οι δύο Πίνακες ανήκουν στην ίδια Βάση ∆εδοµένων. Όταν εφαρµοστούν οι 

Κανόνες Ακεραιότητας Αναφορών:  

• ∆εν είναι δυνατή η Εισαγωγή µιας Τιµής στο Πεδίο Ξένου Κλειδιού του σχετιζόµενου 

Πίνακα, η οποία δεν υπάρχει στο Πρωτεύον Κλειδί του πρωτεύοντα Πίνακα.  

• ∆εν είναι δυνατή η ∆ιαγραφή µιας Εγγραφής από έναν Πρωτεύοντα Πίνακα αν 

υπάρχουν Εγγραφές που ταιριάζουν σε ένα σχετιζόµενο Πίνακα. ∆εν είναι δυνατή η 

Αλλαγή µιας Τιµής Πρωτεύοντος Κλειδιού στον Πρωτεύοντα Πίνακα, αν αυτή η 

Εγγραφή έχει σχετιζόµενες Εγγραφές.  

 

Για να ενεργοποιήσουµε την Ακεραιότητα Αναφορών σε µία Σχέση, στο Παράθυρο 

∆ιαλόγου Επεξεργασία Σχέσεων ενεργοποιούµε το Πλαίσιο Ελέγχου Ενεργοποίηση 

Ακεραιότητας Αναφορών 
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Εικόνα Β26 – Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών 

 

Ταξινόµηση ∆εδοµένων 

 Για να Ταξινοµήσουµε ∆εδοµένα προς ένα Πεδίο:  

Στην Προβολή Φύλλου ∆εδοµένων, επιλέγουµε ένα Πεδίο ή όλη τη Στήλη ως προς την οποία 

θέλουµε να ταξινοµήσουµε τα ∆εδοµένα και στην Κεντρική Καρτέλα, Οµάδα Ταξινόµηση & 

Φιλτράρισµα επιλέγουµε ανάλογα µε το επιθυµητό είδος Ταξινόµησης (Αύξουσα / Φθίνουσα) 

 Για να Ταξινοµήσουµε ∆εδοµένα προς περισσότερα από ένα Πεδία: 

 Αν επιλέξουµε περισσότερα από ένα Πεδία σε Προβολή Φύλλου ∆εδοµένων, η Access θα 

ταξινοµήσει τα Πεδία µε τη σειρά που εµφανίζονται στην Προβολή. Τα ∆εδοµένα θα 

ταξινοµηθούν ως προς την πρώτη επιλεγµένη Στήλη και µετά οι διπλές τιµές αυτής της 

ταξινόµησης θα ταξινοµηθούν ως προς τις τιµές της δεύτερης κοκ.  

Με την Ταξινόµηση ∆εδοµένων, ο αρχικός αριθµός των Εγγραφών που µας παρουσιάζονται 

είναι πάντα ο ίδιος µε αυτόν του Πίνακα που ταξινοµούµε. 

 Για να αλλάξουµε τη σειρά των Στηλών, επιλέγουµε πρώτα την Επικεφαλίδα της Στήλης και 

στη συνέχεια τη µετακινούµε δεξιά ή αριστερά µε Drag’n’Drop.  
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Φιλτράρισµα ∆εδοµένων  

 

Εικόνα Β27 - Φιλτράρισµα  

Με το Φιλτράρισµα ∆εδοµένων επιτυγχάνουµε να περιορίσουµε τον αριθµό των Εγγραφών 

που θα παρουσιάζονται, έχοντας έτσι ένα ευέλικτο υποσύνολο Εγγραφών.  

Φιλτράρισµα µε Βάση την Επιλογή  

Εµφανίζουµε τον Πίνακα σε Προβολή Φύλλου ∆εδοµένων.  

Επιλέγουµε την Τιµή ενός Πεδίου που θέλουµε σαν Τιµή Φιλτραρίσµατος.  

Στην Κεντρική Καρτέλα, Οµάδα Ταξινόµηση & Φιλτράρισµα > Κλικ Επιλογή Ανάλογα µε την 

επιλογή µας, ενηµερώνεται το παράθυρο που εµφανίζεται στα αριστερά και προχωράµε στο 

επόµενο βήµα  επιλέγοντας  ανάλογα
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Εικόνα Β28 – Φιλτράρισµα µε βάση τον εκδοτικό οίκο ΠΑΤΑΚΗ.  
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Για να εµφανίσουµε πάλι όλες τις Εγγραφές  

Αφού εφαρµόσουµε ένα Φίλτρο, µπορούµε να εµφανίσουµε πάλι όλες τις Εγγραφές του 

Πίνακα. Ακόµα κι αν το Φίλτρο που έχουµε δηµιουργήσει είναι σύνθετο, µπορούµε να 

εναλλασσόµαστε µεταξύ της εµφάνισης όλων των Εγγραφών και του Φίλτρου που έχουµε 

δηµιουργήσει.  

Αφού ορίσουµε ένα Φίλτρο, το κουµπί Εναλλαγή Φίλτρου που βρίσκεται στη Βασική Γραµµή 

Εργαλείων, µας δίνει τη δυνατότητα να εναλλάσσουµε την οθόνη µεταξύ του Φίλτρου που 

δηµιουργήσαµε και της εµφάνισης όλων των Εγγραφών.  

Για να ακυρώσουµε ένα µόνο Φίλτρο από ένα µεµονωµένο Πεδίο, κάνουµε Κλικ στο Εικονίδιο 

Φίλτρου στην Κεφαλίδα της Στήλης στην οποία εφαρµόσαµε το εν λόγω Φίλτρο και 

ακολούθως κάνουµε Κλικ στην επιλογή Κατάργηση Φίλτρου από τη Στήλη. 

Προχωρηµένα Φίλτρα  

Πολλές φορές είναι απαραίτητο να φιλτράρουµε έναν Πίνακα όχι µόνο µε ακριβείς τιµές αλλά 

µέσα από ένα εύρος τιµών. Η Access µας δίνει τη δυνατότητα αυτή µέσα από µια τεχνική 

προχωρηµένου φιλτραρίσµατος που λέγεται Φιλτράρισµα µε Βάση τη Φόρµα. Το Φιλτράρισµα 

µε Βάση τη Φόρµα χρησιµοποιεί µία Κενή Εγγραφή στην οποία µπορούµε να 

πληκτρολογήσουµε το κριτήριο φιλτραρίσµατος µέσω Εκφράσεων και µε τη χρήση Ειδικών 

Τελεστών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα Β29 - Ειδικοί Τελεστές 1 
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Για να ενεργοποιήσουµε το «φιλτράρισµα µε βάση τη φόρµα» εργαζόµαστε ως εξής:  

Όποτε κι εµφανίζεται µια κενή φόρµα για να συµπληρώσουµε τα κριτήρια αναζήτησης. Πεδία 

στην ίδια Φόρµα επέχουν θέση λογικού ΚΑΙ (AND) δηλαδή θα πρέπει να ισχύουν και τα ∆ύο. 

Αν επιθυµούµε λογικό Η (OR) τότε κάνουµε Κλικ στην αντίστοιχη καρτέλα. 

  

Εικόνα Β30 – Ενεργοποίηση φίλτρου µε βάση τη φόρµα 

 

Ακολουθούν κάποια παραδείγµατα:  
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Εικόνα Β31α  
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Εικόνα Β31β  

Με το λογικό OR θα εµφανιστούν τα βιβλία που έχουν σαν εκδοτικό οίκο τον Πατάκη ή τον ∆ίαυλο.  
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Εικόνα Β31γ – Το αποτέλεσµα του φιλτραρίσµατος  
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Ιδιότητες πεδίων 

Οι Ιδιότητες των Πεδίων ορίζουν τον τρόπο που Εισάγονται, Αποθηκεύονται και Εµφανίζονται 

τα ∆εδοµένα και µας βοηθούν στο να εξαλείψουµε ή να ελαχιστοποιήσουµε τις πιθανότητες 

λαθών κατά την Εισαγωγή ∆εδοµένων (Data Entry) από τους χρήστες. 

Η Ιδιότητα του Μεγέθους ενός Πεδίου  

Το Μέγεθος ενός Πεδίου  

Κείµενο Μέγιστο µέγεθος οι 255 χαρακτήρες.  

Για µεγαλύτερες πληροφορίες Κειµένου χρησιµοποιούµε τον Τύπο ∆εδοµένων Υπόµνηµα.  

Το Μέγεθος ενός Πεδίου Αριθµός 

 

Εικόνα Β32 – Οι τύποι του πεδίου Αριθµός 

 

 

Οι Ιδιότητες Μορφή και Μάσκα Εισαγωγής  

Με την Ιδιότητα Μορφή µπορούµε να καθορίσουµε τη µορφή των Αποθηκευµένων 

∆εδοµένων (για παράδειγµα θα µπορούσαµε να καθορίσουµε ότι ένα Κείµενο που εισάγουµε 

εµφανίζεται πάντα µε κεφαλαία ασχέτως µε το πώς το εισάγουµε στον Πίνακα).  

Με την Ιδιότητα Μάσκα Εισαγωγής µπορούµε να περιορίσουµε την είσοδο των 

∆εδοµένων για να ελαχιστοποιήσουµε τα λάθη (για παράδειγµα όταν εισάγεται ο αριθµός 

ταυτότητας µε µια Μάσκα Εισαγωγής, µπορούµε να σιγουρέψουµε ότι ο πρώτος χαρακτήρας 

είναι Γράµµα και οι υπόλοιποι Αριθµοί).  

Οι δύο κύριες διαφορές µεταξύ των πιο πάνων Ιδιοτήτων είναι:  
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Η Ιδιότητα Μορφή επηρεάζει µόνο τον τρόπο που εµφανίζονται οι Πληροφορίες αφού εισαχθούν στο 

Πεδίο, ενώ η Μάσκα Εισαγωγής ελέγχει τις Τιµές που µπορούµε να εισάγουµε κατά την στιγµή της 

Εισαγωγής. 

Μορφοποιήσεις κειµένου 

 

Εικόνα Β33α – Σύµβολα µορφοποίησης  

 

 

 

 

Παραδειγµα:  

 

Εικόνα Β33β – Παραδείγµατα µορφοποίησης 
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Μορφοποιήσεις Αριθµών και Ηµεροµηνίας  

  

Εικόνες Β34α & Β34β – Μορφοποιήσεις αριθµών και ηµεροµηνίας 

 

Μάσκα Εισαγωγής  

 

Εικόνα Β35α - Χαρακτήρες για τη µάσκα  εισαγωγής 
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Παραδείγµατα :  

 

Εικόνα Β35β – Οι πιο κοινές περιπτώσεις χρήσης µάσκας εισαγωγής. 

 

Άλλες ιδιότητες πεδίων  

Η Ιδιότητα Λεζάντα  

Με την Ιδιότητα Λεζάντα µπορούµε να δώσουµε µια ετικέτα στο Πεδίο που ορίζουµε. Η εν 

λόγω Λεζάντα θα εµφανίζεται στην κορυφή των Στηλών σε Προβολή Φύλλου ∆εδοµένων. 

Έτσι, µπορούµε να έχουµε ένα µικρό όνοµα σαν Όνοµα Πεδίου και µέσω της Λεζάντας να 

εµφανίζουµε ένα πιο περιγραφικό και φιλικότερο προς το χρήστη όνοµα. Κατά τη δηµιουργία 

Φορµών και Εκθέσεων, η ύπαρξη Λεζάντας καθιστά ευκολότερο και γρηγορότερο το 

σχεδιασµό µιας και γίνεται χρήση της Λεζάντας ως λεκτικού.  

 

 Η Ιδιότητα Προεπιλεγµένη Τιµή 

 Με την Ιδιότητα Προεπιλεγµένη Τιµή µπορούµε να ορίσουµε µία τιµή η οποία σε κάθε νέα 

Εγγραφή θα εισάγεται αυτόµατα. Ο χρήστης θα έχει φυσικά τη δυνατότητα να την 

τροποποιήσει κατά βούληση. Η εν λόγω Ιδιότητα µπορεί να εφαρµοστεί στους περισσότερους 

τύπους δεδοµένων της Access.  
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Η Ιδιότητα Απαιτείται  

Ορίζουµε τη ρύθµιση της Ιδιότητας Απαιτείται σε ΝΑΙ, σε όσα Πεδία είναι άκρως απαραίτητα 

και θα πρέπει να έχουν Τιµή. ∆ηλαδή ∆ΕΝ θα είναι κενά. Αν ο χρήστης παραλείψει την 

εισαγωγή ∆εδοµένων σε ένα τέτοιο Πεδίο, η Access εµφανίζει σχετικό προειδοποιητικό 

µήνυµα. 

Η Ιδιότητα Μηδενικό Μήκος  

Ειδικά για τα Πεδία Κείµενο και Υπόµνηµα, ο ορισµός αυτής της Ιδιότητας σε ΨΕΥ∆ΕΣ, 

εµποδίζει κάποιον να προσπεράσει την Ιδιότητα Απαιτείται δίνοντας µια Κενή Συµβολοσειρά 

σε ένα Πεδίο.  

 Η Ιδιότητα Με Ευρετήριο  

Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε Ευρετήρια σε:  

• Οποιοδήποτε Πεδίο θέλουµε να χρησιµοποιούµε συχνά για αναζητήσεις στον Πίνακα.  

• Οποιοδήποτε Πεδίο ως προς το οποίο θέλουµε να ταξινοµούµε συχνά τα ∆εδοµένα. Τα 

Ευρετήρια έχουν πολλά υπέρ αλλά δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούµε σαν Ευρετήρια 

πολλά Πεδία στη Βάση ∆εδοµένων γιατί κάθε Ευρετήριο αυξάνει το χρόνο που 

απαιτείται για να ενηµερωθούν και να τροποποιηθούν οι Εγγραφές. Όταν επιλέγουµε 

ένα Ευρετήριο για ένα Πεδίο, µπορούµε να επιλέξουµε αν θα επιτρέπονται για αυτό 

∆ιπλότυπα (δηλαδή διπλές τιµές) ή όχι. Το Πρωτεύον Κλειδί ενός Πίνακα ορίζεται 

ΠΑΝΤΑ Με Ευρετήριο (∆εν επιτρέπονται διπλότυπα) 

 

 Επικύρωση ∆εδοµένων  

Η Access µας παρέχει πολλούς τρόπους ελέγχου των ∆εδοµένων που εισάγονται σε µία Βάση 

∆εδοµένων, επιτρέποντας τον περιορισµό των ∆εδοµένων ενός Πεδίου βάση ενός Κανόνα 

Επικύρωσης για το συγκεκριµένο Πεδίο. 

 Μπορούµε να καθορίσουµε δύο τύπους Κανόνων Επικύρωσης:  

• Κανόνας Επικύρωσης Πεδίων: ο οποίος χρησιµοποιείται για να ελέγχει την Τιµή που 

εισάγεται σε ένα Πεδίο  
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• Κανόνας Επικύρωσης Εγγραφών: ο οποίος χρησιµοποιείται για να ελέγχει πότε θα 

µπορεί να αποθηκευτεί ολόκληρη η Εγγραφή. Αντίθετα µε τους Κανόνες Επικύρωσης 

Πεδίων, οι Κανόνες Επικύρωσης Εγγραφών µπορούν να αναφέρονται σε άλλα Πεδία 

του ίδιου Πίνακα. Έτσι, µπορούνε να συγκρίνουµε εισαγόµενες Τιµές σε διαφορετικά 

Πεδία. 

 

 

Παραδείγµατα : Εικόνα Β36 – Παραδείγµατα κανόνων επικύρωσης. 

Τροποποίηση Σχεδίασης Πίνακα  

Κάνουµε ∆εξί Κλικ στον επιθυµητό Πίνακα κι επιλέγουµε Προβολή Σχεδίασης.  

Εισαγωγή Πεδίου  

Κλικ στον Επιλογέα Γραµµής του Πεδίου πάνω από το οποίο θέλουµε να εισαχθεί το νέο 

Πεδίο και Κλικ από το πληκτρολόγιο στο πλήκτρο Insert  

∆εξί Κλικ στο Πλέγµα (Grid) των πεδίων του Πίνακα και επιλογή Εισαγωγή Γραµµών από το 

Μενού Συντόµευσης  

Στην Καρτέλα Εργαλεία Κλικ στο κουµπί Εισαγωγή Γραµµών ∆ιαγραφή Πεδίου  
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Κλικ στον Επιλογέα Γραµµής του Πεδίου το οποίο θέλουµε να διαγράψουµε και Κλικ από το 

πληκτρολόγιο στο πλήκτρο Delete  

∆εξί Κλικ στο Πλέγµα (Grid) των πεδίων του Πίνακα και επιλογή ∆ιαγραφή Γραµµών από το 

Μενού Συντόµευσης  

Στην Καρτέλα Εργαλεία Κλικ στο κουµπί ∆ιαγραφή Γραµµών 

 

Αλλαγή Ονόµατος Πεδίου  

Σε Προβολή Σχεδίασης επιλέγουµε το Όνοµα Πεδίου και πληκτρολογούµε πάνω στο υπάρχον 

το όνοµα που επιθυµούµε ή Σε Προβολή Φύλλου ∆εδοµένων, κάνουµε ∆ιπλό Κλικ πάνω στο 

όνοµα του Πεδίου πληκτρολογούµε το επιθυµητό όνοµα και πατάµε Enter.  

Αλλαγή Τύπου ∆εδοµένων 

 Σε Προβολή Σχεδίασης κάνουµε Κλικ στη Στήλη Τύπος ∆εδοµένων και επιλέγουµε έναν νέο 

Τύπο από την πτυσσόµενη λίστα. Έπειτα κάνουµε Αποθήκευση.  

Αλλαγή Μεγέθους Πεδίου  

Σε Προβολή Σχεδίασης κάνουµε Κλικ στο Πεδίο και από τις Ιδιότητες στο κάτω τµήµα του 

Παραθύρου, αλλάζουµε το Μέγεθος. Έπειτα κάνουµε Αποθήκευση. 

Αλλαγή Λοιπών Ιδιοτήτων 

 Σε Προβολή Σχεδίασης κάνουµε Κλικ στο Πεδίο και από τις Ιδιότητες στο κάτω τµήµα του 

Παραθύρου, αλλάζουµε την επιθυµητή. Έπειτα κάνουµε Αποθήκευση. 

 Η Access ελέγχει τα υπάρχοντα ∆εδοµένα ως προς τους νέους Κανόνες που εφαρµόστηκαν. 

Για παράδειγµα, αν ορίσουµε την Ιδιότητα Απαιτείται σε ΝΑΙ, η Access θα ελέγξει αν το 

Πεδίο είναι κενό και σε κάποια από τις υπάρχουσες Εγγραφές. 

 

 

  



100 

  

Η λειτουργία της βάσης 

Παρακάτω θα δείξουµε πως η βάση δεδοµένων που δηµιουργήσαµε λειτουργεί χωρίς 

προβλήµατα. Για το σκοπό αυτό έχουµε δηµιουργήσει µία φόρµα στην οποία θα εκτελέσουµε 

τις παρακάτω ενέργειες:  

• Εισαγωγή ενός βιβλίου 

• Προσθήκη δανειζόµενου 

• Καταχώρηση νέου δανεισµού στη λίστα  

Στη συνέχεια θα εµφανίσουµε µία αναφορά στην οποία θα φαίνονται τα στοιχεία των 

δανειζόµενων και των βιβλίων.  

 

 

Εικόνα Β37 – Εισαγωγή κενής εγγραφής στη φόρµα.  

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται µία κενή εγγραφή. Σε αυτή την εγγραφή θα εισάγουµε τα 

στοιχεία που αναφέραµε προηγουµένως.  Για παράδειγµα έστω ότι ο κ. Βασιλόπουλος 

Στέφανος µε κωδικό 2470 δανείστηκε το βιβλίο Oxford English-Greek Dictionary, µε κωδικό 

74 στις 20/04/2015 και το επέστρεψε στις 03/05/2015. Τα στοιχεία θα συµπληρωθούν ως εξής: 
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Εικόνα Β38 – Εισαγωγή των στοιχείων στη βάση  

 

Λόγω της συσχέτισης των πινάκων, η οποία εξηγήθηκε παραπάνω, τα στοιχεία αποθηκεύονται 

και στους αντίστοιχους πίνακες ΒΙΒΛΙΑ, ΚΑΤΑΛ_∆ΑΝΕΙΖΟΜΕΝΩΝ, ∆ΑΝΕΙΣΜΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΑ. 

Αυτό φαίνεται στην αναφορά η οποία παρουσιάζεται παρακάτω:  
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Συµπεράσµατα 

Μετά από όλη αυτήν την τριβή µου πάνω στις βάσεις δεδοµένων διαπίστωσα ότι η 

Microsoft Access είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή προγράµµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων 

που κυκλοφορούν στην αγορά. Το πρόγραµµα αυτό παρέχει τη δυνατότητα εύκολης και 

γρήγορης δηµιουργίας σχεσιακών βάσεων δεδοµένων. Κυρίως, απευθύνεται στη δηµιουργία 

εφαρµογών διαχείρισης δεδοµένων για µικρές επιχειρήσεις και οργανισµούς, ενώ παράλληλα 

προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για τη σύνδεση και συνεργασία µε µεγαλύτερα συστήµατα. 

Επίσης προσφέρει άµεση συνεργασία µε τα υπόλοιπα προϊόντα της Microsoft µεταξύ των 

οποίων µε το Word, το Excel, το PowerPoint και τον SQL Server. ∆ιακρίνεται για την 

φιλικότητα του προς τον χρήστη και για την εύκολη εκµάθηση του. ∆εν απαιτεί συντήρηση 

από εξειδικευµένο προσωπικό ή από προγραµµατιστές. Επίσης, έχει ελάχιστες απαιτήσεις σε 

επεξεργαστή και µνήµη. Η Access υποστηρίζει ένα δυναµικό και φιλικό περιβάλλον 

δηµιουργίας και διαχείρισης ερωτηµάτων και ένα ευέλικτο τρόπο για την εισαγωγή δεδοµένων 

(Φόρµες). .Μας δίνει την δυνατότητα να κατασκευάσουµε και να εκτελέσουµε εφαρµογές στα 

µέτρα των δικών µας αναγκών. Βέβαια η δηµιουργία πολύπλοκων βάσεων δεδοµένων, για ένα 

µη έµπειρο προγραµµατιστή είναι αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα . Η συνεχής εµπειρία και οι 

γνώσεις είναι οι µόνοι παράγοντες που µπορούν να το βελτιώσουν αυτό .  
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