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Πρόλογος 

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση προλογίζω το έντυπο υλικό για την υποστήριξη της 

διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών στις Εσπερινές Σχολές. 

Το υλικό αυτό είναι διαχωρισμένο σε δύο τόμους, τις Σημειώσεις και το Τετράδιο. Ο κάθε 

τόμος είναι οργανωμένος σε επτά ενότητες. Κάθε ενότητα καλύπτει το φάσμα των γνώσεων, 

των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που προκύπτουν από το γενικό σκοπό του μαθήματος, ο 

οποίος είναι η προετοιμασία των μαθητών και μαθητριών για την ένταξή τους στην Κοινωνία 

της Πληροφορίας. Τους παρέχει ικανοποιητικές γνώσεις και τους καλλιεργεί τις απαραίτητες 

ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις που θα τους επιτρέψουν την υπεύθυνη, την ενσυνείδητη, 

την ασφαλή, την αποδοτική και τη δημιουργική χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών της 

Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

Οι Σημειώσεις δεν αποτελούν διδακτικό εγχειρίδιο αλλά υλικό αναφοράς, το οποίο περιέχει 

παραδείγματα, επεξηγήσεις και επιπρόσθετες πληροφορίες και χρησιμοποιείται ως πηγή 

άντλησης πληροφοριών. Στην αρχή του κάθε κεφαλαίου διατυπώνονται οι δείκτες επιτυχίας 

και στο τέλος υπάρχει σύνοψη των βασικών εννοιών για εύκολη αναφορά. 

Το Τετράδιο αποτελείται από ενδεικτικά φύλλα εργασίας, διαχωρισμένα σε δραστηριότητες 

εμπέδωσης για την ανάπτυξη νέων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων και αξιολόγησης 

του βαθμού απόκτησης των γνώσεων αυτών, σε επιπρόσθετες δραστηριότητες για 

εμβάθυνση και διεύρυνση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων καθώς και σε 

δραστηριότητες για το σπίτι. Περιλαμβάνονται, περαιτέρω, ποικίλες δραστηριότητες με 

διαφοροποιημένο δείκτη δυσκολίας, ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή του μαθήματος στις 

ικανότητες, στις απαιτήσεις και στις ανάγκες όλων των μαθητών και των μαθητριών με 

γνώμονα τους δείκτες επιτυχίας του Αναλυτικού Προγράμματος. Υιοθετούνται σύγχρονα 

διδακτικά μοντέλα, που στηρίζονται στην προώθηση εξελιγμένων μεθόδων οικοδόμησης της 

γνώσης. Βασικό στοιχείο της διδακτικής προσέγγισης είναι η σύνδεση του μαθήματος με την 

καθημερινότητα των μαθητών και των μαθητριών με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της 

δημιουργικής και κριτικής σκέψης και την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας 

και συστηματικών τρόπων προσέγγισης για την επίλυση προβλημάτων, ώστε να είναι 

έτοιμοι/ες για να λειτουργήσουν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των τεχνολογιών 

της πληροφορίας και των επικοινωνιών. 

Επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Ομάδα Ανάπτυξης του υλικού και στην 

Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του υλικού αυτού. 

 

 

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης 
Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
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Εισαγωγή 

Όταν τον Μάρτιο του 2009 ξεκίνησε η προσπάθεια για εκπόνηση του Νέου Αναλυτικού 

Προγράμματος του μαθήματος της Πληροφορικής και Επιστήμης των Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών, τέθηκε ως προτεραιότητα η θεώρηση του μαθήματος μέσα από το πρίσμα των 

τριών πυλώνων της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Μέσα από το πρίσμα δηλαδή της 

απόκτησης ενός επαρκούς σώματος γνώσεων από τους μαθητές και τις μαθήτριες, την 

καλλιέργεια αξιών και την εκδήλωση συμπεριφορών που να συνάδουν με τη σύγχρονη έννοια 

της δημοκρατικής πολιτότητας και την καλλιέργεια κομβικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων από 

τους μαθητές και τις μαθήτριες, ώστε να μπορούν να λειτουργούν στη διαμορφούμενη 

κοινωνία του 21ου αιώνα. 

Στην επιτροπή για την εκπόνηση του Αναλυτικού Προγράμματος συμμετείχαν ο ακαδημαϊκός 

Ανδρέας Ανδρέου (Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), οι 

επιθεωρητές Πληροφορικής Μάριος Μιλτιάδου και Μιχάλης Τορτούρης και οι καθηγητές 

Πληροφορικής Νικόλαος Ζάγγουλος, Ιωάννης Ιωάννου, Μηνάς Καραολής, Θεόδουλος 

Κωνσταντίνου, Μαρία Μαρδά, Σωκράτης Μυλωνάς και Παναγιώτης Παπέττας. Αποτέλεσμα 

της προσπάθειας που έγινε είναι το Αναλυτικό Πρόγραμμα που ήδη έχετε στα χέρια σας. 

Το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα δεν περιέχει μεγάλο αριθμό νέων θεμάτων. Έγινε 

αναδιάρθρωση της θεματολογίας, ώστε να ενταχθεί κάτω από επτά ενότητες, οι οποίες 

αναπτύσσονται παράλληλα από τη μία τάξη στην επόμενη και αντικατοπτρίζουν βασικούς 

θεματικούς άξονες της Πληροφορικής και Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: 

 Βασικές Έννοιες 

 Το Υλικό/Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 

 Λειτουργικά Συστήματα 

 Λογισμικό Εφαρμογών 

 Δίκτυα και Διαδίκτυο 

 Βάσεις Δεδομένων και Ανάλυση Συστημάτων 

 Αλγόριθμοι, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής. 

Οι ενότητες αυτές αναπτύσσονται σταδιακά μέσα από διαβαθμισμένους στόχους/δείκτες 

επιτυχίας από τη μία τάξη στην επόμενη, παρέχοντας επιπρόσθετες ευκαιρίες στους μαθητές 

και στις μαθήτριες που δεν μπόρεσαν να τους κατακτήσουν σε μία τάξη να το πράξουν σε 

επόμενη, με παράλληλη εμβάθυνση. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι κάθε ενότητα 

αναπτύσσεται σε διαφορετικό βαθμό στην κάθε τάξη, με γνώμονα το γενικό επίπεδο 

ετοιμότητας των μαθητών/τριών στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Σημαντικό στοιχείο της 

νέας προσέγγισης είναι και η αλληλεξάρτηση των ενοτήτων, αλλά και η συγκεκριμενοποίηση 

και ο περιορισμός των εννοιών που θα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές/τριες, με έμφαση 

στην εφαρμογή τους στην πράξη. 

Το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα εφαρμόζεται στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, αλλά η 

εφαρμογή του στην Α’ Λυκείου έχει ανασταλεί, ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της μέχρι 

τώρα εφαρμογής του. Η έκδοση αυτή σκοπό έχει τη διατήρηση της συνοχής ανάμεσα στο 

Γυμνάσιο και στο Λύκειο.  

Τα ενδεικτικά φύλλα εργασίας που ακολουθούν βασίστηκαν σε διδακτικές προτάσεις που 

ετοιμάστηκαν από τους υποστηρικτές της εφαρμογής του νέου Αναλυτικού Προγράμματος, 

και από τους συμβούλους της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών. Μέσα από αυτά παρέχεται καθοδήγηση τόσο για το εύρος και το βάθος των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων που χρειάζεται να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες, όσο και για τις 
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προτεινόμενες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Έμφαση δίνεται στην πρακτική εφαρμογή των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών και στη χρήση εργαλείων και λογισμικού από 

τους/τις μαθητές/τριες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προάγοντας μαθητοκεντρικές 

προσεγγίσεις και περιορίζοντας τη μετωπική διδασκαλία. Οι καθηγητές/τριες ενθαρρύνονται 

να τα προσαρμόσουν ή και να δημιουργήσουν άλλα, τα οποία να ανταποκρίνονται καλύτερα, 

τόσο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και μαθητριών τους, όσο και στη δική τους 

διδακτική προσέγγιση στο κάθε μάθημα. 

 



 

 Λειτουργικά 
Συστήματα 

 





 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.3.M1 

Χρήση Λειτουργικών Συστημάτων 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να ελέγχουμε και να επιλέγουμε τη χώρα (τοποθεσία) του υπολογιστή μας 

 Να προσθέτουμε/αφαιρούμε γλώσσες πληκτρολογίου  
 Να δημιουργούμε και να καταργούμε λογαριασμό χρήστη (User Account) 

 Να εντοπίζουμε εφαρμογές από τον Παγκόσμιο Ιστό 
 Να εγκαθιστούμε μια εφαρμογή  

 Να απεγκαθιστούμε μια εφαρμογή. 

Προσοχή: 

Σημείωση 1: Για να ολοκληρώσετε τις παρακάτω δραστηριότητες στα Windows 10, θα 

πρέπει να συνδεθείτε στον υπολογιστή ως Διαχειριστής (Administrator). 

Σημείωση 2:  Πριν προχωρήσετε στις παρακάτω δραστηριότητες, να συνεννοηθείτε με 

τον/την καθηγητή/τριας σας ότι ο υπολογιστής είναι ρυθμισμένος με τρόπο 

που δεν θα δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στη λειτουργία του, μετά 

από την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. 

Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Γιατί είναι σημαντικό να επιλέγουμε τη σωστή χώρα (τοποθεσία) για τον υπολογιστή 

μας;   

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

2. Να ελέγξετε και να καταγράψετε τη χώρα που βρίσκεται ο υπολογιστής και τις γλώσσες 

πληκτρολογίου.   

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

3. Να προσθέσετε μια νέα γλώσσα πληκτρολογίου. 

4. Να ελέγξετε και να καταγράψετε στον παρακάτω πίνακα τα ονόματα των λογαριασμών 

χρήστη (User Account) που διαθέτει ο υπολογιστής σας, καθώς επίσης τον τύπο των 

δικαιωμάτων που έχει ο κάθε λογαριασμός. 

Λογαριασμός Χρήστη (User Account) 
Διαχειριστής 

(Administrator) 
Τυπικός Χρήστης 
(Standard user). 

 
1. ………….…………………………………… 
 
2. ………………………………………………. 

 
3. ………………………………………………. 

 
………………. 
 
………………. 
 
………………. 

 
………………. 
 
………………. 
 
………………. 
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5. Να χρησιμοποιήσετε μια μηχανή έρευνας και να εντοπίσετε την ιστοσελίδα από την οποία 

μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Simple Sticky Notes. 

6. Να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Simple Sticky Notes στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή. 

Σημείωση: Για να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα στον υπολογιστή, θα πρέπει να 

έχετε δικαιώματα Διαχειριστή (Administrator).  Σε περίπτωση που ο 

λογαριασμός χρήστη που χρησιμοποιείτε δεν έχει δικαιώματα Διαχειριστή, να 

ζητήσετε την βοήθεια του/της καθηγητή/τριάς σας.  

7. Να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή Simple Sticky Notes από τον ηλεκτρονικό σας 

υπολογιστή. 

  Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

8. Αν δεν είναι επιλεγμένη σαν χώρα του υπολογιστή η Κύπρος, να την επιλέξετε.  

9. Να αφαιρέσετε τη γλώσσα πληκτρολογίου που προσθέσατε στην ερώτηση 3. 

10. Να δημιουργήσετε δύο νέους Λογαριασμούς Χρήστη (User Account) στον υπολογιστή 

σας. Ο πρώτος να έχει το όνομα Marios και να έχει δικαιώματα Διαχειριστή 

(Administrator) και ο δεύτερος να έχει το όνομα Maria και να έχει δικαιώματα Τυπικού 

Χρήστη (Standard user). 

11. Να καταργήσετε τους δύο νέους λογαριασμούς χρήστη, τους οποίους δημιουργήσατε 

στην προηγούμενη άσκηση. 

12. Να χρησιμοποιήσετε μια μηχανή έρευνας και να εντοπίσετε την ιστοσελίδα, από την 

οποία μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή LightShot. 

13. Να εγκαταστήσετε την εφαρμογή LightShot στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή. 

Σημείωση: Για να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα στον υπολογιστή, θα πρέπει να 

έχετε δικαιώματα Διαχειριστή (Administrator).  Σε περίπτωση που ο 

λογαριασμός χρήστη που χρησιμοποιείτε δεν έχει δικαιώματα Διαχειριστή, να 

ζητήσετε την βοήθεια του/της καθηγητή/τριάς σας.  

14. Να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή LightShot από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή. 

Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

15. Να αλλάξετε μόνο τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας και της ώρας. 
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Δραστηριότητες για το Σπίτι 

16. Μπορούμε να δημιουργήσουμε διαφορετικούς Λογαριασμούς Χρήστη (User Account) σε 

μια φορητή συσκευή που διαθέτει το λειτουργικό σύστημα Android; Να εξηγήσετε την 

απάντησή σας. 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 





 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.3.M2 

Ρόλος και Λειτουργίες ενός Λειτουργικού Συστήματος 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να ενεργοποιούμε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) 

 Να αναφέρουμε τι γίνεται κατά τη διάρκεια της μορφοποίησης (format) μίας μονάδα περιφερειακής 
μνήμης 

 Να αναφέρουμε και να εκτελούμε βασικές λειτουργίες συντήρησης (optimize, defrag) μίας μονάδας 
περιφερειακής μνήμης 

 Να χρησιμοποιούμε το Task manager για να αναγνωρίζουμε ποια προγράμματα είναι 
ενεργοποιημένα και για να διακόπτουμε τη λειτουργία κάποιου προγράμματος 

 Να χρησιμοποιούμε το Task manager για να αναγνωρίζουμε τον ρόλο του λειτουργικού 

συστήματος ως διαχειριστής των πόρων (ΚΜΕ, μνήμης, κ.λπ.) του Υπολογιστή. 

Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να ενεργοποιήσετε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). 

2. Να χρησιμοποιήσετε την κατηγορία Προγράμματα (Programs and Features) και να 

εντοπίσετε πέντε προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας και να τα 

καταγράψετε πιο κάτω: 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

3. Να κλείσετε όλα τα παράθυρα του υπολογιστή σας. 

4. Να επιλέξετε τη μονάδα περιφερειακής μνήμης (σκληρό δίσκο, CD, φορητή μνήμη κ.ά.) 

που σας υπέδειξε ο/η καθηγητής/τριά σας και να ενεργοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου της 

Μορφοποίησης (Format). ΠΡΟΣΟΧΗ!: Εάν προχωρήσετε στη μορφοποίηση της 

μονάδας περιφερειακής μνήμης που επιλέξατε κάνοντας κλικ στο Start, τα περιεχόμενά 

της θα διαγραφούν. 

5. Τι πιστεύετε θα γίνει εάν εφαρμόσετε τη διαδικασία της μορφοποίησης στον σκληρό 

δίσκο του υπολογιστή σας; 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  
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6. Να επιλέξετε τη μονάδα περιφερειακής μνήμης (σκληρό δίσκο, CD, δισκέτα, φορητή 

μνήμη κ.ά.) που σας υπέδειξε ο/η καθηγητής/τριά σας και να την ελέγξετε για πιθανά 

σφάλματα, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Ανίχνευσης Σφαλμάτων (chkdsk). 

7. Να ενεργοποιήσετε και να εκτελέσετε τη διαδικασία Ανασυγκρότησης (Optimize) στον 

σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. (Επειδή η διαδικασία ανασυγκρότησης συνήθως 

χρειάζεται αρκετή ώρα για να ολοκληρωθεί, να ακολουθήσετε τις οδηγίες του/της 

καθηγητή/τριάς σας για να τη διακόψετε.) 

8. Να ενεργοποιήσετε τα προγράμματα Internet Explorer, Word και Paint. 

9. Να χρησιμοποιήσετε τον Διαχειριστή Εργασιών (Task Manager), να εντοπίσετε ποια 

προγράμματα είναι ενεργοποιημένα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή στον υπολογιστή σας 

και να τα καταγράψετε στον χώρο που δίνεται παρακάτω: 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

10. Να χρησιμοποιήσετε τον Διαχειριστή Εργασιών (Task Manager) και να διακόψετε τη 

λειτουργία του προγράμματος Paint. 

11. Να κλείσετε όλα τα παράθυρα του υπολογιστή σας. 

12. Να χρησιμοποιήσετε τον Διαχειριστή Εργασιών (Task Manager), να εντοπίσετε το 

ποσοστό (%) από τις δυνατότητες της ΚΜΕ (CPU) που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη 

στιγμή και να το καταγράψετε στον χώρο που δίνεται παρακάτω: 

 ...............................................................................................................................  

13. Να χρησιμοποιήσετε τον Διαχειριστή Εργασιών (Task Manager), να εντοπίσετε το 

μέγεθος της Κύριας Μνήμης που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή και να το 

καταγράψετε στον χώρο που δίνεται παρακάτω: 

 ...............................................................................................................................  

14. Να ενεργοποιήσετε τα προγράμματα Internet Explorer, Word και Paint. 

15. Να χρησιμοποιήσετε τον Διαχειριστή Εργασιών (Task Manager), να εντοπίσετε το 

ποσοστό (%) από τις δυνατότητες της ΚΜΕ (CPU) που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη 

στιγμή και να το καταγράψετε στον χώρο που δίνεται παρακάτω: 

 ...............................................................................................................................  
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16. Να χρησιμοποιήσετε τον Διαχειριστή Εργασιών (Task Manager), να εντοπίσετε το 

μέγεθος της Κύριας Μνήμης που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή και να το 

καταγράψετε στον χώρο που δίνεται παρακάτω: 

 ................................................................................................................................  

17. Να συγκρίνετε τις απαντήσεις που καταγράψατε στα ερωτήματα 12 με 15 και 

13 με 16 και να καταγράψετε στον χώρο που δίνεται παρακάτω τα δικά σας 

συμπεράσματα: 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

18. «Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανασυγκρότησης σε μία μονάδα Φορητής 

Μνήμης (Flash Memory), η ανάρτηση πληροφοριών από τη συγκεκριμένη μονάδα 

φορητής μνήμης θα είναι αισθητά γρηγορότερη». Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την 

παραπάνω δήλωση; Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  
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Δραστηριότητες για το Σπίτι 

19. Να εξηγήσετε τη χρησιμότητα του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

20. Να εξηγήσετε τη χρησιμότητα της διαδικασίας Ανασυγκρότησης (Optimize). 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

 

 

 

 



 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ5 Δίκτυα Υπολογιστών 
και Διαδίκτυο 

 





 

Φύλλο Εργασίας Γ.5.M1 

Εισαγωγή 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να εμφανίζουμε χρήσιμες πληροφορίες για το δίκτυο 

 Να χρησιμοποιούμε Διευθύνσεις IP (IP Addresses) 
 Να ελέγχουμε τη λειτουργικότητα των δικτύων 

 Να ελέγχουμε την ταχύτητα των δικτύων 

 Να εντοπίζουμε και να λύνουμε πιθανά προβλήματα δικτύωσης. 

Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

Οι εντολές που θα δούμε παρακάτω απαιτούν την χρήση της Γραμμής Εντολών (Command 

Prompt) των Windows. Για να μπούμε σε αυτή τη λειτουργία, πατάμε το 

πλήκτρο Start και γράφουμε cmd. Έπειτα, επιλέγουμε κάτω από το 

Programs το cmd: 

Λήψη πληροφοριών για τη σύνδεσή σας στο δίκτυο 

1. Για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση σας στο δίκτυο, πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε την εντολή ipconfig.  

2. Να πληκτρολογήσετε ipconfig στη γραμμή εντολών και πατήστε Enter. Όπως βλέπετε 

εικόνα που ακολουθεί, με την ipconfig μπορείτε να δείτε όλες τις συσκευές δικτύου που 

έχετε εγκατεστημένες στο υπολογιστή σας καθώς και την IP διεύθυνση της καθεμίας. 

Επίσης θα πάρετε πληροφορίες για τη μάσκα υποδικτύου (subnet mask) και της 

προεπιλεγμένης πύλης (default gateway) αλλά και πληροφορίες σχετικά με την 

κατάσταση των συσκευών δικτύου. 

 

3. Να σημειώσετε τις παρακάτω πληροφορίες δικτύου του Η/Υ σας: 

(α) IPv4 Address:   ________ . ________ . ________ . ________  

(β) Subnet Mask:  ________ . ________ . ________ . ________  

(γ) Default Gateway:  ________ . ________ . ________ . ________  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ipconfig
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Μία διεύθυνση IP (IP Address) αποτελείται ουσιαστικά από τέσσερις αριθμούς (από το 0 

έως και το 255) χωρισμένους με τελείες. To IP address πρέπει να είναι μοναδικό στο ίδιο 

δίκτυο. 

To Subnet Mask 255.255.255.0 πρέπει να είναι κοινό σε όλους τους Η/Υ του δικτύου. 

Το συγκεκριμένο, μας δείχνει ότι οι τρεις πρώτοι αριθμοί της διεύθυνσης IP πρέπει να είναι 

ίδιοι σε όλους τους Η/Υ και τελευταίος αριθμός πρέπει να διαφέρει. 

Τέλος το Default gateway (προεπιλεγμένη πύλη) είναι η διεύθυνση IP που έχει ο router του 

δικτύου μου. 

4. Με την εντολή ipconfig /all μπορούμε να πάρουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τη σύνδεση μας στο δίκτυο.  

 

Το MAC (Physical Address) είναι μία παγκόσμια μοναδική διεύθυνση που χαρακτηρίζει την 

κάθε συσκευή δικτύου όπως κινητά τηλέφωνα, εκτυπωτές και router. Αποτελείται από 6 

ζεύγη δεκαεξαδικών αριθμών (ψηφία 0-9 και Α-F) χωρισμένα είτε από παύλα (-) είτε από 

άνω και κάτω τελεία (:). 

Να γράψετε το MAC (Physical Address) του Η/Υ σας. ___ - ___ -___ -___ -___ -____     

Δύο βασικές παράμετροι του δικτύου που εμφανίζονται με την εντολή ipconfig /all είναι: 

DHCP Server/Router υπεύθυνος για να μας δώσει αυτόματα τις απαραίτητες 
ρυθμίσεις του δικτύου όπως IP Address, Subnet Mask και Default Gateway 

DNS Server απαραίτητος για να μεταφράζει ονόματα σε IP διεύθυνσης π.χ. 
Google.com  213.140.209.144  

Έλεγχος λειτουργικότητας του DNS 

 

5. Να εκτελέσετε την εντολή nslookup.  

6. Να πληκτρολογήσετε μία ιστοσελίδα που επισκέπτεστε συχνά, για παράδειγμα 

www.facebook.com ή www.google.com. 
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Το www.facebook.com αντιστοιχεί στο IP Address 31.13.86.8 

Η δουλειά του DNS είναι καταγράφει για εμάς αυτές τις αντιστοιχίσεις που αν δεν τις είχαμε 

θα ήμασταν αναγκασμένοι να θυμόμαστε τα IP αντί για τα ονόματα.  

7. Να ανοίξτε τον Browser και να γράψετε στη διεύθυνση 213.140.209.174.  

8. Να γράψετε ποια ιστοσελίδα εμφανίστηκε. ______________________________ 

9. Να δοκιμάσετε τη σύνδεση με μία ιστοσελίδα ή με ένα υπολογιστή του δικτύου σας. 

10. Για να δοκιμάσετε τη σύνδεση με μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή με κάποια άλλη 

συσκευή του δικτύου σας ή του Διαδικτύου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή 

ping ακολουθούμενη από την διεύθυνση της ιστοσελίδας ή από μία IP. Να ελέγξετε τη 

συνδεσιμότητα με τον διακομιστή (server) της Google πληκτρολογώντας  

ping www.google.com και πατώντας Enter . 

 

Διαδρομή μεταξύ δύο υπολογιστών ενός δικτύου 

11. H tracert, είναι μία εντολή  η οποία εμφανίζει την διαδρομή που ακολουθούν τα 

δεδομένα από ένα υπολογιστή σε ένα άλλο. Κάθε διαδρομή αποτελείται από «hops» κάθε 

φορά που δεδομένα αλλάζουν κόμβο (δρομολογητή) ή υπολογιστή. Η tracert δείχνει 

μέχρι και 30 hops και είναι χρήσιμη για να δείτε εάν η κίνηση των δεδομένων καθυστερεί 

σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο ή αν ακολουθούν λάθος διαδρομή. Στο παράδειγμα που 

ακολουθεί, βλέπουμε τη διαδρομή που κάνει ο υπολογιστής μας μέχρι να συνδεθεί με 

τον server του www.google.com, εκτελώντας την εντολή tracert www.google.com 

http://www.google.com/
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12. Να βρείτε τη διαδρομή που κάνει ο Η/Υ σας μέχρι να συνδεθεί στο www.facebook.com. 

13. Ένας γραφικός τρόπος εμφάνισης της διαδρομής 

είναι πιο εντυπωσιακός. Να ανοίξετε την ιστοσελίδα 

http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/ 

 

(α) Να πληκτρολογήσετε www.facebook.com στο 

Remote Address. 

(β) Να πατήσετε το κουμπί Proxy Trace, το 

οποίο θα σας δείξει τη διαδρομή από τον Η/Υ 

σας έως το facebook. 

 

Έλεγχος ταχύτητας δικτύωσης 

14. Να μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.speedtest.net και να επιλέξετε Begin Test. 

(α) Ποια είναι η ταχύτητα λήψης δεδομένων 

(download Speed); ....................................  

(β) Ποια είναι η ταχύτητα αποστολής δεδομένων 

(upload Speed); .........................................  

 

Επίλυση πιθανών προβλημάτων δικτύωσης 

 Ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα στο δίκτυο είναι: 

15.  Να επιλέξετε Start, να γράψετε Repair net και στη συνέχεια να επιλέξετε το Identify 

and repair network problems. Πρόκειται για έναν αυτοματοποιημένο τρόπο επίλυσης 

προβλημάτων δικτύου σε έναν συγκεκριμένο Η/Υ. 

 

http://www.facebook.com/
http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/
http://www.facebook.com/
http://www.speedtest.net/
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16. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, τότε να ελέγξετε το καλώδιο δικτύου αν είναι 

σωστά τοποθετημένο στην κάρτα δικτύου.  

17. Με τη βοήθεια της εντολής ipconfig, να ελέγξετε αν το IP του Η/Υ είναι της μορφής 

192.168.x.y. Αν το IP σας ξεκινάει με 169.254.x.y τότε δεν έχετε λάβει IP address από 

το DHCP Server. Αν ο DHCP είναι ο router σας τότε μπορεί να βοηθήσει μία 

επανεκκίνηση (restart) του router ίσως και του H/Y.  

18. Αν έχετε λάβει λογικό IP Address τότε να βρείτε το Default Gateway και κάντε Ping το IP 

Address του. Αν δεν λαμβάνετε την απάντηση (request timeout ή destination host 

unreachable) τότε να κάνετε επανεκκίνηση (restart) το router σας. 

 





 

 Φύλλο Εργασίας Γ.5.M2 

Δημιουργία Ενός Απλού Δικτύου 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να ενεργοποιούμε το περιβάλλον προσομοίωσης δικτύων 

 Να περιγράφουμε το περιβάλλον του Cisco Packet Tracer 
 Να σχεδιάζουμε ένα δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

 Να δημιουργούμε ένα δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
 Να χρησιμοποιούμε IP Addresses (Διευθύνσεις IP) 

 Να ελέγχουμε τη λειτουργικότητα των δικτύων. 

Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα Cisco Packet Tracer. 

 
Αυτή η αρχική οθόνη/διεπαφή περιέχει δέκα συστατικά. Αν δεν είστε σίγουροι για το τι κάνει 

ένα στοιχείο, μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω από το στοιχείο και θα εμφανιστεί βοήθεια. 

Τα πιο σημαντικά μέρη είναι τα 1, 3, 5 και 7. 

Σύντομη περιγραφή των στοιχείων: 

1. Menu Bar - Γραμμή Menu. Αυτή η γραμμή περιέχει τα μενού File, Edit, Options, 

View, Tools, Extensions και Help. Θα βρείτε τις βασικές εντολές όπως Open, Save, 

Print, and Preferences. Στο help υπάρχουν βίντεο για το πώς να χρησιμοποιήσετε το 

packet tracer. 

2. Main Tool Bar – Γραμμή εργαλείων μενού. Περιλαμβάνει τα κουμπιά Copy, Paste, 

Undo, Redo, Zoom, Drawing Palette, και Devices Dialog.  

3. Common Tools Bar – Κοινή γραμμή εργαλείων. Αυτή η γραμμή παρέχει 

πρόσβαση σε εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως στο χώρο εργασίας: Select, 

Move Layout, Place Note, Delete, Inspect, Resize Shape, Add Simple PDU, and Add 

Complex PDU 
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4. Logical/Physical Workspace – Λογικός/Φυσικός χώρος εργασίας. 

5. Workspace – Βασικός χώρος εργασίας. Σε αυτή την περιοχή μπορείτε να 

δημιουργήσετε το δίκτυό σας, να παρακολουθήσετε προσομοιώσεις, και να δείτε 

πολλά είδη πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων. 

6. Realtime/Simulation Bar – Γραμμή Πραγματικού χρόνου/Προσωμοίωσης 

7.Network Component Box (8 και 9) – Πλαίσιο Συστατικών δικτύου. Σε αυτό το 

πλαίσιο θα διαλέξετε τις συσκευές και τις ενώσεις που θα βάλετε στο σχεδιάγραμμά 

σας. 

8. Device-Type Selection Box -  Πλαίσιο τύπου συσκευών. Εδώ θα βρείτε τον 

τύπο των συσκευών δικτύου και ενώσεων. Επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο τύπο 

αλλάζει το διπλανό πλαίσιο συγκεκριμένης συσκευής (9) 

9. Device-Specific Selection Box – Πλαίσιο επιλογής συγκεκριμένη συσκευής.  

10. User Created Packet Window – Παράθυρο ελέγχου αποστολής πακέτων. 

2. Έφτασε η ώρα να σχεδιάσετε το πρώτο σας δίκτυο. Τα βασικά συστατικά που θα 

χρησιμοποιήσετε είναι: 

(α) Συσκευή Δικτύου Switch. Το switch έχει τη δυνατότητα να μπορεί να 
ενώνει ταυτόχρονα δύο ή περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

(β) Δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
(γ) Καλώδια. 

 

3. Με τη βοήθεια του ποντικιού να το σύρετε (drag and drop) στο κέντρο του βασικού 

χώρου εργασίας μία Συσκευή Δικτύου Switch όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα: 

 
 
 
 

Να επιλέξετε τον τύπο 

συσκευής Switch 

Να επιλέξετε μία συγκεκριμένη  συσκευή (μοντέλο) Switch 2950-24. To 2950 

είναι το μοντέλο και το 24 δηλώνει ότι μπορούν να ενωθούν έως και 24 Η/Υ. 



Γ.5 Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο  Γ.5.Μ2  

29 

 

4. Το αποτέλεσμα φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα: 

 

5. Με τη βοήθεια το ποντικιού να επιλέξετε μία συσκευή τύπου Η/Υ και να τη σύρετε (drag 

and drop) στα δεξιά του switch. Να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία ώστε να 

προσθέσετε και δεύτερο Η/Υ, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα: 

 
 
 

6. Το αποτέλεσμα φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα: 

Να επιλέξετε τον τύπο 

συσκευής End Devices 

Να επιλέξετε μία συγκεκριμένη  συσκευή (μοντέλο) Generic PC 
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7. Αφού τοποθετήσατε τις συσκευές πρέπει να τις συνδέσετε με καλώδια όπως φαίνεται 

στο πιο κάτω σχήμα: 

 
 
 
 
 

Να επιλέξετε τον τύπο 

σύνδεσης Connections 

Να επιλέξετε τον συγκεκριμένο τρόπο ένωσης Copper Straight-Through 
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(α) Να επιλέξετε το Switch και από το μενού που εμφανίζεται να επιλέξετε 

FastEthernet0/1. Σημειώστε ότι αυτή είναι η πρώτη θύρα (port) του switch.  

(β) Στη συνέχεια, να επιλέξετε το με το ποντίκι το PC0 και από το μενού που 

εμφανίζεται να επιλέξετε το FastEthernet0. 

(γ) Αν ακολουθήσατε σωστά τις οδηγίες το σχεδιάγραμμα του δικτύου σας πρέπει να 

μοιάζει με την παρακάτω οθόνη:  

 
Σε περίπτωση που οι λυχνίες στο switch και στο PC είναι πορτοκαλί αντί για πράσινες τότε 

περιμένετε 2-3 δευτερόλεπτα μέχρι να γίνουν πράσινες. Αν οι λυχνίες είναι κόκκινες τότε είτε 

δεν χρησιμοποιήσατε σωστό καλώδιο είτε ενώσατε το καλώδιό σας σε λάθος  θύρα-port. 

(δ) Με τον ίδιο τρόπο ενώστε και το δεύτερο PC.  

8. Αφού έγινε η φυσική ένωση έμεινε να βάλουμε τις λογικές διευθύνσεις ή αλλιώς IP 

Addresses στις συσκευές. 

(α) Να επιλέξετε το PC0 και μετά το tab 

Desktop 

 
(β) Να επιλέξετε το IP Configuration και να εισαγάγετε: 

IP Address: 192.168.1.1 

Subnet Mask: 255.255.255.0 
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(γ) Να κλείσετε τα δύο παράθυρα. 

9. Να προσθέσετε IP Configuration για το PC1: 

IP Address: 192.168.1.2 

Subnet Mask: 255.255.255.0 

 

To IP Address πρέπει να είναι διαφορετικό για κάθε συσκευή που ενώνουμε στο 

ίδιο δίκτυο 

10. Να αποθηκεύσετε επιλέγοντας FileSave (ή το εικονίδιο της δισκέττας) με όνομα 

Network1 στον φάκελο που θα σας υποδείξει ο/η καθηγητής/τριά σας. 

11. To δίκτυο σας είναι έτοιμο. Για να ελέγξετε ότι λειτουργεί να χρησιμοποιήσετε τους δύο 

πιο κάτω τρόπους: 

(α) Μέσω του περιβάλλοντος γραμμής εντολών με την εντολή ping:  

 Να επιλέξετε PC0  Dekstop  Command Prompt 

 Να πληκτρολογήσετε:  ping 192.168.1.2 
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(β) Μέσω του προσομοιωτή, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

12. Να συνδέσετε ακόμη δύο PC και να κάνετε τις ανάλογες ρυθμίσεις (καλώδιο Copper-

Straight Through, IP address) ώστε το δίκτυό σας να είναι λειτουργικό. 

13. Να προσθέσετε ακόμη ένα switch και ενώστε το με καλώδιο Copper Cross-Over. Να 

συνδέσετε 4 laptop και να εισαγάγετε κατάλληλα IP Address. 

 

Να επιλέξετε το 

Add Simple PDU και 

μετά διαδοχικά το 

PC0 και το PC1 

Έστειλε 4 πακέτα 

δεδομένων και έλαβε 

4 πακέτα δεδομένων 
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14. Να ανοίξετε τη δραστηριότητα Troubleshooting 1.pka και να βρείτε τα λάθη στην 

ασύρματη δικτύωση. 

15. Σε συνεργασία με τον καθηγητή να υλοποιήσετε αυτή την εργασία σε πραγματικό 

περιβάλλον χρησιμοποιώντας ένα μικρό Switch, ηλεκτρονικούς υπολογιστές του 

εργαστηρίου σας και καλώδια straight Ethernet. 

 

 



 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.5.M3 

Ασύρματα Δίκτυα 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να σχεδιάζουμε ασύρματα δίκτυα Η/Υ, χρησιμοποιώντας λογισμικό προσομοίωσης δικτύων 

 Να δημιουργούμε ασύρματα δίκτυα H/Y 
 Να χρησιμοποιούμε IP Addresses  (Διευθύνσεις IP) 

 Να ρυθμίζουμε την κρυπτογράφηση - Encryption τύπου WEP και WPA 

 Να ελέγχουμε τη λειτουργικότητα των δικτύων. 

Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να ανοίξετε το λογισμικό  Cisco Packet Tracer. 

 

2. Να σχεδιάσετε ένα ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιώντας τα πιο κάτω: 

(α) Μία ασύρματη συσκευή (wireless router) και  

(β) Τελικές συσκευές (PC ή laptop) κατάλληλα εξοπλισμένες με μία ασύρματη κάρτα 

δικτύου ώστε να ενωθούν με την ασύρματη συσκευή μας. 

3. Με τη βοήθεια του ποντικιού να το σύρετε (drag and drop) στο κέντρο του βασικού 

χώρου εργασίας μία Συσκευή Ασύρματου Δικτυου όπως φαίνεται στο πιο κάτω 

σχήμα: 

 
 
 

Να επιλέξετε τον τύπο συσκευής 

Wireless Devices 

Να επιλέξετε μία συγκεκριμένη  συσκευή (μοντέλο) WRT300N 
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4. Με τη βοήθεια του ποντικιού να προσθέσετε δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές, PC0 και 

PC1. 

5. Να εξοπλίσετε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με κάρτες ασύρματου δικτύου, ώστε να 

συνδέονται σε δίκτυο με τη συσκευή ασύρματου δικτύου:  

(α) Να επιλέξετε το PC0 και να το σβήσετε πατώντας μία φορά τον διακόπτη ON/OFF. 

(β) Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται η θέση του διακόπτη. Να βεβαιωθείτε ότι η 

λυχνία (led) που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το διακόπτη, αλλάζει χρώμα από 

πράσινο σε μαύρο. 

 
(γ) Ενώ είναι κλειστός ο Η/Υ να αφαιρέσετε την κάρτα δικτύου κάνοντας drag and drop 

στην κάτω δεξιά πλευρά του παραθύρου. 

 
(δ) Βεβαιωθείτε ότι στο χώρο που υπήρχε η κάρτα δικτύου πρέπει να εμφανίζεται ένα 

κενό μαύρο κουτί. 

(ε) Να προσθέσετε την ασύρματη κάρτα δικτύου που βρίσκεται κάτω δεξιά (drag and 

drop), στον κενό χώρο που δημιουργήσατε προηγουμένως. 

Διακόπτης 

ΟΝ/OFF 
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(στ) Να κλείσετε το παράθυρο του PC0. 

(ζ) Να ανοίξετε το PC1 και να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία ώστε να προσθέσετε 

ασύρματη κάρτα δικτύου και στο PC1. 

6. Το τελικό ασύρματο δίκτυο πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή. 

 
 

7. Να καταγράψετε το IP Address που έδωσε το Router σε καθένα από τα δύο PC. 

8. Να ελέγξετε αν το PC0 επικοινωνεί με το PC1 με τη βοήθεια της εντολής ping. 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

9. Το δίκτυο που δημιουργήσατε έχει ένα κενό ασφάλειας. Οποιοδήποτε Η/Υ προσθέσετε 

θα μπορεί να ενώνεται χωρίς να σας ζητήσει να εισάγετε κωδικό. Για να δημιουργήσετε 

ένα ασφαλές και ελεγχόμενο δίκτυο θα πρέπει να βάλετε κωδικούς στο Wireless 

Router, ακολουθώντας τις πιο κάτω οδηγίες: 

(α) Να επιλέξετε τον Router WRT300N και να κάντε κλικ στο tab GUI. 

 
(β) Να επιλέξετε το Wireless και να αλλάξετε το όνομα του δικτύου Network Name 

(SSID) από Default σε SCHOOL. Να πατήσετε το κουμπί Save Settings. 

(γ) Να επιλέξετε το Wireless Security και να αλλάξετε το Security mode από Disabled 

σε WPA2 Personal. 

 
 
 
 
 
  
  

(δ) Στο πεδίο Passphrase μπορείτε να προσθέστε τον κωδικό που επιθυμείτε. O 

κωδικός πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 8 χαρακτήρες. 

(ε) Να εισαγάγετε τον κωδικό guesswhat και να πατήσετε το κουμπί Save Settings. 

 

Όνομα ασύρματου δικτύου 

 

Wireless Security 

Disabled=Ανοικτό δίκτυο χωρίς κωδικό 

WEP, WPA Personal, WPA2 Personal= 

Δίκτυο με προστασία κωδικού 
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10. Από τη στιγμή που αλλάξατε το όνομα του δικτύου (SSID) και τον κωδικό, το δίκτυο σας 

είναι σχετικά ασφαλές. 

11. Τώρα οι δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν χάσει την σύνδεση τους από το Wireless 

Router (και το ασύρματο δίκτυο) και θα πρέπει να ρυθμιστούν με τις παραμέτρους 

ασφάλειας που καθορίσαμε: 

(α) Να επιλέξετε το PC0, tab Desktop και να κάνετε κλικ στο PC Wireless. 

 
 

(β) Στην επόμενη οθόνη, να επιλέξετε το tab Connect και να πατήσετε το πλήκτρο 

Refresh, μέχρι να εμφανιστεί το ασύρματο δίκτυο με όνομα SCHOOL που ορίσατε 

προηγουμένως στον router. 

 

 

Να πατήσετε το κουμπί 

Connect για να ενωθείτε 

Να επιλέξετε το 

δίκτυο SCHOOL 
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(γ) Να εισαγάγετε τον κωδικό σας, guesswhat και να πατήσετε το Connect. 

 

 

(δ) Να κλείσετε τα δύο ανοικτά παράθυρα και να ελέγξετε αν το PC0 ενώθηκε πάλι με 

τον Router.  

(ε) Να επαναλάβετε τη διαδικασία και για το PC1. 

12. To τελικό σας δίκτυο πρέπει να έχει αυτή την μορφή: 

 
 

13. Να το αποθηκεύσετε, επιλέγοντας FileSave (ή το εικονίδιο της δισκέττας) με όνομα 

Network2 στον φάκελο που θα σας υποδείξει ο/η καθηγητής/τριά σας. 
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+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

14. Να δημιουργήσετε το παρακάτω δίκτυο. 

 

15. Να ανοίξετε τη δραστηριότητα Troubleshooting 2.pka και να βρείτε τα λάθη στην 

ασύρματη δικτύωση. 

16. Να ανοίξετε τη δραστηριότητα Troubleshooting 3.pka και να ακολουθήσετε τις οδηγίες 

που εμφανίζονται. 

17. Σε συνεργασία με τον καθηγητή σας να υλοποιήσετε αυτή την εργασία σε πραγματικό 

περιβάλλον χρησιμοποιώντας ένα μικρό Wireless Router και ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

του εργαστηρίου σας αφού τους προσθέσετε usb Wireless adapters. 

 





 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.5.M4 

Ασφάλεια και Διαδικτυακές Εφαρμογές 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να εγκαθιστούμε/ενημερώνουμε τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο (browsers) 

 Να προσθέτουμε add in στους browsers 
 Να προστατεύουμε τον Η/Υ από ενοχλητικές διαφημίσεις και απειλές 

 Να εγκαθιστούμε προγράμματα ασφάλειας (antivirus, antimalware, antispyware) 

 Να χρησιμοποιούμε εφαρμογές ασφάλειας. 

Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να κάνετε login ως Administrator/Teacher στον Η/Υ του εργαστηρίου σας. 

2. Να μεταβείτε στην ιστοσελίδα sxoleio.eu 

 

3. Να επιλέξετε Διαδίκτυο και στη συνέχεια Browsers. 

 

4. Να κατεβάσετε και εγκαταστήσετε / αναβαθμίστε το Mozilla Firefox και το Google 

Chrome. 

5. Αφού εγκαταστήσετε το Google Chrome να αναζητήσετε το AdBlock Plus 

(https://adblockplus.org/) και να προσθέσετε το στο Chrome (Install for Chrome).  

6. Τι είναι Antivirus software; 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

https://adblockplus.org/
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7. Ποιος ο ρόλος του Antimalware; 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

8. Σε τι χρησιμεύει ένα Antispyware; 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

9. Από το μενού ασφάλεια, να επιλέξετε Antivirus και να εγκαταστήσετε στον Η/Υ ένα 

αντιβιοτικό της επιλογής σας.  

 

10. Να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα ασφάλειας τύπου antimalware. 

 

11. Να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα ασφάλειας τύπου antispyware. 

 

12. Να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα που εγκαταστήσατε και να πραγματοποιήσετε 

έλεγχο του H/Y σας για τυχόν απειλές. 



 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ5.M5 

Εφαρμογές Διαδραστικής Επικοινωνίας και Κοινωνικά Δίκτυα  
 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να ονομάζουμε διάφορες εφαρμογές διαδραστικής επικοινωνίας (π.χ. Skype, ooVoo, MSN 

Messenger) 
 Να περιγράφουμε τις δυνατότητες και τα κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εφαρμογών 

διαδραστικής επικοινωνίας 

 Να ορίζουμε τι είναι κοινωνικό δίκτυο και να δίνουμε παραδείγματα (π.χ. Facebook, Twitter, 
LinkedIn, MySpace) 

 Να περιγράφουμε τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση εφαρμογών διαδραστικής 
επικοινωνίας και των κοινωνικών δικτύων (Υποκλοπή Προσωπικών Δεδομένων–Phishing, Κυβερνο-

εκφοβισμός–Cyberbullying, Αποπλάνηση Ανηλίκων–Grooming) 

 Να εξηγούμε τους τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων που προκύπτουν από τη χρήση 
εφαρμογών διαδραστικής επικοινωνίας και των κοινωνικών δικτύων (Υποκλοπή Προσωπικών 

Δεδομένων–Phishing,  Κυβερνο-εκφοβισμός–Cyberbullying, Αποπλάνηση Ανηλίκων–Grooming). 

Δραστηριότητες Εμπέδωσης και Αξιολόγησης 

1. Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις πιο κάτω ή μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο 

C.5.M5-Quiz.htm από τον φάκελό σας και να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις. Έτσι θα 

κάνετε αυτοέλεγχο των γνώσεων σας. Μόλις το ολοκληρώσετε ενημερώστε τον/την 

καθηγητή/τριά σας. 

2. Στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, συνήθως, δεν μπορούμε να δημοσιεύουμε τις 

φωτογραφίες και τα βίντεό μας. 

(α) Σωστό 

(β) Λάθος 

3. Στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, συνήθως, δεν μπορούμε να επισκεπτόμαστε τις 

σελίδες άλλων χρηστών. 

(α) Σωστό 

(β) Λάθος 

4. Ανάλογα με την εφαρμογή διαδραστικής επικοινωνίας που θα επιλέξετε να 

χρησιμοποιήσετε, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας: 

(α) Φωνή (ήχο) 

(β) Κείμενο 

(γ) Βίντεο 

(δ) Όλα τα πιο πάνω 
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5. Οι περισσότερες εφαρμογές διαδραστικής επικοινωνίας μάς δίνουν και τη δυνατότητα 

χρήσης αναβαθμισμένων μορφών επικοινωνίας, όπως είναι η τηλεδιάσκεψη 

(Video-Conferencing). 

(α) Σωστό 

(β) Λάθος 

6. Ποια τρία από τα παρακάτω είναι Εφαρμογές Διαδραστικής Επικοινωνίας; 

(α) Skype 

(β) Facebook 

(γ) Twitter 

(δ) ooVoo 

(ε) MSN Messenger 

(στ) LinkedIn 

(ζ) MySpace 

7. Ποια τέσσερα από τα παρακάτω είναι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης; 

(α) Skype 

(β) Facebook 

(γ) Twitter 

(δ) ooVoo 

(ε) MSN Messenger 

(στ) LinkedIn 

(ζ) MySpace 

8. Σε μία εφαρμογή διαδραστικής επικοινωνίας, συνήθως, δεν έχουμε τη δυνατότητα να 

καθορίσουμε τις δικές μας προσωπικές ρυθμίσεις. 

(α) Σωστό 

(β) Λάθος 

9. Σε μία εφαρμογή διαδραστικής επικοινωνίας, συνήθως, έχουμε τη δυνατότητα να 

προσθέσουμε στη λίστα επαφών τα άτομα με τα οποία θέλουμε να επικοινωνούμε. 

(α) Σωστό 

(β) Λάθος 

10. Στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, συνήθως, μπορούμε να δημιουργούμε το δικό 

μας προφίλ. 

(α) Σωστό 

(β) Λάθος 
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11. Οι εφαρμογές διαδραστικής επικοινωνίας είναι προγράμματα τα οποία, χρησιμοποιώντας 

τις υπηρεσίες του Διαδικτύου, μάς δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με άλλα 

άτομα που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο. 

(α) Σωστό 

(β) Λάθος 

Να ανοίξετε το αρχείο Phishing.mp4 από τον φάκελό σας, να το παρακολουθήσετε και να 

απαντήσετε τις ερωτήσεις πιο κάτω: 

17. Τι είναι η Υποκλοπή Προσωπικών Δεδομένων (Phishing) και πώς επιτυγχάνεται; 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

12. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος της Υποκλοπής Προσωπικών Δεδομένων 

(Phishing); 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

Να ανοίξετε το αρχείο Grooming.mp4 από τον φάκελό σας, να το παρακολουθήσετε και να 

απαντήσετε τις ερωτήσεις πιο κάτω: 

18. Τι είναι η Αποπλάνηση Ανηλίκου (Grooming) και πώς επιτυγχάνεται; 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

13. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος της Αποπλάνησης Ανηλίκου (Grooming); 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

Να ανοίξετε τα αρχεία με το όνομα Cyberbullying1.mp4 και Cyberbullying2.mp4 από 

τον φάκελό σας, να τα παρακολουθήσετε και να απαντήσετε τις ερωτήσεις πιο κάτω: 

19. Τι είναι ο Κυβερνο-εκφοβισμός (Cyberbullying) και πώς επιτυγχάνεται; 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  
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14. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος του Κυβερνο-εκφοβισμού (Cyberbullying); 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

15. Να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή διαδραστικής επικοινωνίας/ιστοσελίδα κοινωνικής 

δικτύωσης και να προσθέσετε στις επαφές σας τον/την καθηγητή/τριά σας ή κάποιο/α 

συμμαθητή/τριά σας. Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.takethislollipop.com/ 

και αφού παρακολουθήσετε το βίντεο να καταγράψετε τα συναισθήματά σας. 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

Δραστηριότητες για το Σπίτι 

16. Χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο, να εντοπίσετε δύο ακόμα εφαρμογές διαδραστικής 

επικοινωνίας που δεν έχουμε αναφέρει και να καταγράψετε τις βασικές τους 

δυνατότητες. 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

17. Χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο, να εντοπίσετε δύο ακόμα ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης που δεν έχουμε αναφέρει. 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

http://www.takethislollipop.com/
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ6 Βάσεις Δεδομένων και 
Ανάπτυξη 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

 





 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.6.M1- M2 

Βασικά Δομικά Συστατικά Στοιχεία μιας Βάσης Δεδομένων 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να κατανοούμε τι είναι μια βάση δεδομένων 

 Να κατανοούμε ότι η πληροφορία είναι το επεξεργασμένο αποτέλεσμα δεδομένων  
 Να γνωρίζουμε μερικές κοινές χρήσεις μεγάλης κλίμακας βάσεων δεδομένων, όπως: κοινωνικά 

δίκτυα, συστήματα κρατήσεων, κυβερνητικά μητρώα, εγγραφές τραπεζικών λογαριασμών, 
πληροφορίες ασθενών νοσοκομείων 

 Να κατανοούμε τον τρόπο που είναι οργανωμένη μια βάση δεδομένων όσον αφορά τους πίνακες, 
τις εγγραφές και τα πεδία 

 Να ανοίγουμε (Open) και να κλείνουμε (Close) μια βάση δεδομένων   

 Να χρησιμοποιούμε την εναλλαγή προβολών του πίνακα (Design View/Datasheet view) 
 Να αναφέρουν τα κύρια δομικά στοιχεία μιας βάσης δεδομένων 

 Να κατανοούμε ότι όλα τα δεδομένα μιας βάσης αποθηκεύονται σε πίνακες  
 Να κατανοούμε την αυτόματη αποθήκευση αλλαγών σε μια βάση δεδομένων 

 Να καταχωρούμε εγγραφές στον πίνακα. 

 Να κατανοούμε ότι κάθε πίνακας σε μια βάση δεδομένων πρέπει να περιέχει δεδομένα σχετικά με 
έναν μοναδικό τύπο αντικειμένου 

 Να κατανοούμε ότι κάθε εγγραφή σε μια βάση δεδομένων πρέπει να περιέχει δεδομένα μόνο για 
ένα μοναδικό αντικείμενο  

 Να κατανοούμε ότι κάθε πεδίο ενός πίνακα πρέπει να περιέχει μόνο ένα στοιχείο δεδομένων. 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης/ Αξιολόγησης 

1. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων YouthCentre.accdb που βρίσκεται στον φάκελό σας. 

Αφού μελετήσετε τον πίνακα YouthMembers ο οποίος βρίσκεται στη βάση δεδομένων, 

να απαντήσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις: 

(α) Πόσα πεδία υπάρχουν στον πίνακα:  ....................................................................  

(β) Πόσες εγγραφές υπάρχουν στον πίνακα:  ............................................................  

(γ) Πώς ονομάζεται ο δεύτερος πίνακας της βάσης δεδομένων που βλέπετε στην 

οθόνη του Η/Υ σας:  ............................................................................................  

(δ) Να κλείσετε τον πίνακα. 

2. Πεδία είναι η κάθε …………………………… σε έναν πίνακα μιας βάσης δεδομένων στην 

οποία καταχωρούνται τιμές για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των εγγραφών του 

πίνακα (στοιχείο δεδομένων). 
 

3. Εγγραφές είναι η κάθε …………………………… σε έναν πίνακα μιας βάσης δεδομένων η 

οποία περιέχει όλα τα δεδομένα που περιγράφουν μια συγκεκριμένη καταχώρηση του 

πίνακα. 

4. Να ανοίξετε τον πίνακα Activities, ο οποίος βρίσκεται στη βάση δεδομένων 

YouthCentre.accdb και να απαντήσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις: 

(α) Πόσες εγγραφές υπάρχουν στον πιο πάνω πίνακα:  ..............................................  

(β) Να γράψετε τα ονόματα των πεδίων του πιο πάνω πίνακα: 

..........................................................................................................................  

(γ) Να κλείσετε τον πίνακα. 
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5. Να ανοίξετε τη φόρμα YouthMembers_Form. 

6. Πόσες εγγραφές υπάρχουν; ........................................................................................  

7. Να δημιουργήσετε μια νέα εγγραφή πατώντας το κουμπί  

8. Να συμπληρώσετε τη νέα εγγραφή με τα παρακάτω στοιχεία: 

 

9. Να κλείσετε τη φόρμα και να ανοίξετε τον πίνακα YouthMembers. Να επιβεβαιώσετε 

ότι η νέα εγγραφή έχει καταχωρηθεί στον πίνακα. 

10. Να κλείσετε τον πίνακα YouthMembers και να ανοίξετε την έκθεση (Report) 

Members_From_Nicosia. Να επιβεβαιώσετε την ύπαρξη της εγγραφής που έχετε 

καταχωρήσει χρησιμοποιώντας τη φόρμα. 

11. Να κλείσετε την έκθεση και να ανοίξετε το ερώτημα (Query) City_Query.  

12. Να μεταβείτε στην προβολή σχεδίασης (Design View) πατώντας το κουμπί  

13. Να τροποποιήσετε το ερώτημα ώστε να δείχνει τα μέλη που κατοικούν στη Λάρνακα. 

 

14. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να κλείσετε το ερώτημα. 

15. Να ανοίξετε πάλι την έκθεση Members_From_Nicosia. Τι παρατηρείτε;  ....................  

 ...............................................................................................................................  

16. Να κλείσετε την έκθεση και να την μετονομάσετε σε Members_From_Larnaca. 
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17. Να κλείσετε τη βάση δεδομένων. 

18. Να βάλετε σε κύκλο όσες από τις πιο κάτω περιπτώσεις θα απαιτούσαν την υλοποίηση 

μιας «μεγάλης κλίμακας βάσης δεδομένων». 

(α) Διαχείριση πληροφοριών των ασθενών ενός νοσοκομείου. 

(β) Καταγραφή βιβλίων της βιβλιοθήκης του σχολείου. 

(γ) Διαχείριση προσωπικής συλλογής τραγουδιών. 

(δ) Σύστημα κρατήσεων αερογραμμών. 

19. Να συμπληρώσετε τα κενά χρησιμοποιώντας κάποιες από τις παρακάτω λέξεις: 

Microsoft Excel, βάση δεδομένων, χρήστες, MySQL, εξωτερική, ηλεκτρονική, 

πληροφορίες, δεδομένων. 

(α) …………………… ………………………… (Database) είναι ένα σύνολο από πληροφορίες 

που είναι οργανωμένες έτσι ώστε η χρήση τους να είναι γρήγορη και 

αποτελεσματική. 

(β) Η ………………………. είναι το επεξεργασμένο αποτέλεσμα των …….……………………..  

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

20. Τα πιο κάτω στοιχεία αποτελούν μέρος της βάσης δεδομένων ενός σχολείου: 

 

(α) Πόσες εγγραφές έχει ο πίνακας Μαθητές; 

..........................................................................................................................  

(β) Πόσα πεδία έχει ο πίνακας Μαθητές; 

..........................................................................................................................  

(γ) Ποια πληροφορία υπάρχει στα πεδία Επίθετο και Όνομα της εγγραφής με αριθμό 

τηλεφώνου 210-6751423; 

..........................................................................................................................  
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(δ) Πότε γεννήθηκε ο/η μαθητής/τρια με Κωδ_Μαθητή το 13 στον πίνακα 

Μαθητές; 

  .........................................................................................................................  

(ε) Ποιος είναι ο μοναδικός τύπος αντικειμένου στον οποίο αναφέρονται τα 

δεδομένα του πίνακα; 

  .........................................................................................................................  

21. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Garage.accdb που βρίσκεται αποθηκευμένη στο 

φάκελο σας. Να γράψετε τα ονόματα των πινάκων που υπάρχουν αποθηκευμένοι στη 

βάση δεδομένων. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

22. Να ανοίξετε τον πίνακα Owner σε προβολή σχεδίασης (Design View). Πόσα και ποια 

είναι τα πεδία του πίνακα; 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

23. Να μεταβείτε σε προβολή φύλλου δεδομένων (Datasheet View). Πόσες εγγραφές 

έχει ο πίνακας; …………… 

24. Να ανοίξετε τον πίνακα Car σε προβολή σχεδίασης (Design View). Πόσα και ποια 

είναι τα πεδία του πίνακα; 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

25. Να μεταβείτε σε προβολή φύλλου δεδομένων (Datasheet View). Πόσες εγγραφές 

έχει ο πίνακας; …………… 

26. Να κλείσετε τη βάση δεδομένων. 

27. Να ανοίξετε το αρχείο C.6.M2-Quiz.exe από τον φάκελό σας και να απαντήσετε όλες 

τις ερωτήσεις. Έτσι θα κάνετε αυτοέλεγχο των γνώσεων σας. Μόλις το ολοκληρώσετε 

ενημερώστε τον/την καθηγητή/καθηγήτριά σας. 

Δραστηριότητες για το Σπίτι 

Να επιλέξετε την ορθή απάντηση για την κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις (1-4). 

Υπάρχει μόνο μια ορθή απάντηση. 

28. Ποια από τις παρακάτω βάσεις δεδομένων δεν αποτελεί μεγάλης κλίμακας βάση 

δεδομένων;  

(α) Πληροφορίες ασθενών νοσοκομείου. 

(β) Κυβερνητικό μητρώο ψηφοφόρων. 

(γ) Εγγραφές τραπεζικών λογαριασμών. 

(δ) Πληροφορίες μαθητών σχολείου.  
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29. Μια βάση δεδομένων είναι μια συλλογή πληροφοριών οργανωμένη για: 

(α) Εύκολη δημιουργία ερωτημάτων και ενημέρωση. 

(β) Βολική επεξεργασία κειμένου και εκτύπωση. 

(γ) Επεξεργασία γραφικών παραστάσεων. 

(δ) Παρουσίαση των στόχων μιας εταιρείας σε ένα συνέδριο.  

 

30. Ποια πρόταση περιγράφει το περιεχόμενο μιας εγγραφής;  

(α) Περιέχει δεδομένα που περιγράφουν ένα μοναδικό τύπο αντικειμένου. 

(β) Όλα τα δεδομένα πρέπει να είναι του ίδιου τύπου (π.χ. να είναι όλα αριθμοί). 

(γ) Περιέχει δεδομένα που περιγράφουν ένα στοιχείο δεδομένων. 

(δ) Περιέχει δεδομένα που περιγράφουν ένα μοναδικό αντικείμενο. 

 

31. Ποια πρόταση περιγράφει το περιεχόμενο ενός πίνακα;  

(α) Περιέχει δεδομένα που περιγράφουν ένα μοναδικό τύπο αντικειμένου. 

(β) Όλα τα δεδομένα πρέπει να είναι του ίδιου τύπου (π.χ. να είναι όλα αριθμοί). 

(γ) Περιέχει δεδομένα που περιγράφουν ένα στοιχείο δεδομένων. 

(δ) Περιέχει δεδομένα που περιγράφουν ένα μοναδικό αντικείμενο. 

 

32. Ποια πρόταση περιγράφει το περιεχόμενο ενός πεδίου;  

(α) Περιέχει δεδομένα που περιγράφουν ένα μοναδικό τύπο αντικειμένου. 

(β) Όλα τα δεδομένα πρέπει να είναι του ίδιου τύπου (π.χ. να είναι όλα αριθμοί). 

(γ) Περιέχει δεδομένα που περιγράφουν ένα στοιχείο δεδομένων. 

(δ) Περιέχει δεδομένα που περιγράφουν ένα μοναδικό αντικείμενο. 

 

33. Μια βάση δεδομένων συνήθως οργανώνεται σε: 

(α) Πίνακες, πεδία εγγραφές 

(β) Φόρμες, Εκθέσεις 

(γ) Ερωτήματα 

(δ) Μακροεντολές, Φόρμες, Εκθέσεις 

 

34. Ποια από τις πιο κάτω προτάσεις είναι λανθασμένη όσον αφορά τα πεδία ενός πίνακα; 

(α) Πεδίο είναι η κάθε στήλη ενός πίνακα. 

(β) Ένας πίνακας πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα πεδίο. 

(γ) Σε ένα πεδίο μπορούμε να βάλουμε δεδομένα διαφορετικών τύπων. 

(δ) Κάθε πεδίο έχει διαφορετικό όνομα. 
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35. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί αντικείμενο μιας βάσης δεδομένων; 

(α) Φόρμα. 

(β) Έκθεση. 

(γ) Ερώτημα. 

(δ) Υπολογιστικό Φύλλο. 

36. Σας δίνεται ο πιο κάτω πίνακας. Να απαντήσετε τις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

(α) Ποιο είναι το όνομα του πίνακα; .................................................................................  

(β) Πόσα πεδία έχει ο πίνακας; .........................................................................................  

(γ) Πόσες εγγραφές έχει ο πίνακας;  .................................................................................  

 



 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.6.M3 

Δημιουργία Πίνακα 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να δημιουργούμε μια νέα βάση δεδομένων και να την αποθηκεύουμε σε συγκεκριμένη θέση σε μια 

μονάδα δίσκου  
 Να κατανοούμε ότι το περιεχόμενο ενός πεδίου συσχετίζεται μ’ έναν κατάλληλο τύπο δεδομένων, 

όπως: κείμενο, αριθμό, ημερομηνία/ώρα, ναι/όχι 
 Να δημιουργούμε και να ονομάζουμε έναν πίνακα και να καθορίζουμε τα πεδία και τους τύπους 

τους, όπως: κείμενο, αριθμός, ημερομηνία/ώρα, ναι/όχι 
 Να κατανοούμε τι είναι το πρωτεύον κλειδί 

 Να ορίζουμε ένα πεδίο ως πρωτεύον  κλειδί  

 Να καταχωρίζουμε δεδομένα σε έναν πίνακα στην προβολή φύλλου δεδομένων 
 Να κατανοούμε τις επιπτώσεις της μεταβολής του τύπου και των ιδιοτήτων των πεδίων σε έναν 

πίνακα. 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

2. Να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων με το όνομα School.accdb στον φάκελό σας. 

3. Να δημιουργήσετε έναν πίνακα σε προβολή σχεδίασης (Design View) και να τον 

αποθηκεύσετε με το όνομα Students με τα πιο κάτω πεδία και τους κατάλληλους 

τύπους δεδομένων: 

 Αρ_Μητρώου  Number 

 Ημ_Εγγραφής  Date/Time 

 Όνομα  Short Text 

 Επώνυμο  Short Text 

 Όνομα Πατέρα Short Text 

 Τμήμα  Short Text 

4. Ποιο πεδίο είναι το καταλληλότερο για να χρησιμοποιηθεί ως το πρωτεύον κλειδί του 

πίνακα; ……………………………………………………………. 

5. Να καθορίσετε το πρωτεύον κλειδί (αν δεν είναι ήδη καθορισμένο) του πίνακα Students. 

6. Να μεταφερθείτε σε προβολή φύλλου δεδομένων (Datasheet View) του πίνακα 

Students και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε. 

7. Να καταχωρίσετε στον πίνακα τα δεδομένα όπως σας δίνονται πιο κάτω: 
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8. Ακολούθως, να μεταφερθείτε σε προβολή σχεδίασης του πίνακα. 

9. Να προσθέσετε ως περιγραφή του πεδίου Ημ_Εγγραφής το κείμενο “Η ημερομηνία 

που έκανε εγγραφή στο σχολείο”.  

10. Να προσθέσετε επίσης, ως περιγραφή του πεδίου Αρ_Μητρώου το κείμενο 

“Ένας μοναδικός αριθμός που δίνεται για τον κάθε μαθητή”. 

11. Ακολούθως, να μεταφερθείτε σε προβολή φύλλου δεδομένων του πίνακα, 

αποθηκεύοντας όμως τις αλλαγές που κάνατε. 

12. Να κλείσετε τον πίνακα Students. 

Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

13. Να δημιουργήσετε έναν δεύτερο πίνακα στη βάση δεδομένων School.accdb και να τον 

αποθηκεύσετε με το όνομα Absence με τα πιο κάτω πεδία, επιλέγοντας τους 

κατάλληλους τύπους δεδομένων: 

 Αρ_Απουσίας    

 Ημερομηνία    

 Περίοδος    

 Δικαιολογημένη   

 Αρ_Μητρώου    

14. Να καθορίσετε το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. 

15. Να μεταφερθείτε σε προβολή φύλλου δεδομένων (Datasheet View) του πίνακα 

Absence και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε. 

16. Να καταχωρήσετε στον πίνακα τα δεδομένα, όπως σας δίνονται πιο κάτω: 

 

17. Να κλείσετε τον πίνακα Absence και να τερματίσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 
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 +Επιπρόσθετες Δραστηριότητες  

18. Να ανοίξετε το αρχείο C.6.M3-Quiz.exe από τον φάκελό σας και να απαντήσετε όλες 

τις ερωτήσεις. Έτσι, θα κάνετε αυτοέλεγχο των γνώσεων σας. Μόλις το ολοκληρώσετε 

ενημερώστε τον/την καθηγητή/καθηγήτριά σας. 

Δραστηριότητες για το Σπίτι 

19. Ποια από τα παρακάτω ονόματα ανταποκρίνονται στους κανόνες ονομασίας πεδίων; 

Α/Α Δηλώσεις Σωστό Λάθος 

(α) Α/Α   

(β) Δόση3.1   

(γ) ΑριθμόςΦοιτητή   

(δ) Μέθοδος Απόσβεσης!   

(ε) Email   

(στ) [Lastname]   

(ζ) 1Μισθός   

(η) .Address   

(θ) ΑριθμόςΜητρώου   

20. Μπορούμε να αλλάξουμε οποιονδήποτε τύπο δεδομένων ενός πεδίου με οποιονδήποτε 

άλλο τύπο δεδομένων χωρίς συνέπειες π.χ. χάσιμο δεδομένων; 

(α) ΝΑΙ 

(β) ΟΧΙ 

 

21. Ποιο από τα ακόλουθα ΔΕΝ είναι ένας έγκυρος τύπος δεδομένων; 

(α) Paragraph 

(β) Short Text 

(γ) Date/Time 

(δ) OLE Object 

 

22. Ποιο τύπο δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για αποθήκευση χρηματικών 

ποσών; 

(α) Number 

(β) Short Text 

(γ) Date/Time 

(δ) Currency 
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23. Το πρωτεύον κλειδί χρησιμοποιείται για: 

(α) Να δοθεί στον πελάτη ως ο κωδικό πρόσβασης στο σύστημα 

(β) Να κάνει την κάθε εγγραφή του πίνακα μοναδική 

(γ) Να δώσει στο κάθε πεδίο ένα μοναδικό όνομα 

(δ) Να διαχωρίσει τους πίνακες σε μια βάση δεδομένων 

 

24. Ο σχεδιαστής μιας βάσης δεδομένων έκανε ένα σημαντικό λάθος όταν δήλωνε τους 

τύπους δεδομένων των πεδίων του πιο κάτω πίνακα. Ποιο είναι το ΛΑΘΟΣ; 

 

(α) Το πεδίο Name έπρεπε να είναι AutoNumber 

(β) Όλα τα πεδία έπρεπε να είναι Short Text 

(γ) Το πεδίο Nationality έπρεπε να είναι Short Text 

(δ) Το πεδίο Year_of_Birth έπρεπε να είναι Date/Time. 

 

25. Έστω ότι το σχολείο σας αποφάσισε να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για τη 

βιβλιοθήκη του σχολείου, για να κρατά τις πληροφορίες για κάθε βιβλίο που υπάρχει 

εκεί. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε παρακάτω τα ονόματα των πεδίων που πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν για τον πίνακα των βιβλίων της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων. 

Για κάθε πεδίο να ορίσετε τον τύπο δεδομένων. Τέλος να ορίσετε το πρωτεύον κλειδί 

του πίνακα. 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 



 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.6.M4 

Εγγραφές σε Πίνακα 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να προσθέτουμε και να διαγράφουμε εγγραφές σε έναν πίνακα  

 Να εισάγουμε, τροποποιούμε και διαγράφουμε δεδομένα σε μια εγγραφή 
 Να ταξινομούμε δεδομένα σ’ έναν πίνακα κατά αύξουσα ή φθίνουσα αλφαβητική ή αριθμητική 

σειρά και αντίστροφη αλφαβητική σειρά 
 Να μετακινούμαστε μεταξύ των εγγραφών σε πίνακα 

 Να εφαρμόζουμε ένα φίλτρο σε έναν πίνακα 
 Να απαλείφουμε την εφαρμογή ενός φίλτρου από τον πίνακα 

 Να μεταβάλλουμε το πλάτος των στηλών ενός πίνακα. 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

2. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων YouthCentre.accdb από τον φάκελό σας. 

3. Να ανοίξετε τον πίνακα Activities σε προβολή φύλλου δεδομένων. 

4. Να μεταφερθείτε στην 6η εγγραφή του πίνακα χρησιμοποιώντας το πλαίσιο της 

τρέχουσας εγγραφής.  

5. Να μεταφερθείτε στο πεδίο RegistrationFees της 6ης εγγραφής και να τροποποιήσετε 

την τιμή του πεδίου από 100€ σε 90€. 

6. Να μεταφερθείτε απευθείας σε καινούρια εγγραφή.  

7. Στη συνέχεια, να καταχωρήσετε στον πίνακα τα δεδομένα όπως σας δίνονται πιο κάτω: 

 

8. Να επιλέξετε την 10η εγγραφή του πίνακα και στη συνέχεια να πατήσετε το κουμπί 

 για να τη διαγράψετε. 

9. Να πατήσετε δεξί κλικ στην στήλη Description και να επιλέξετε . Να 

μεταβάλετε το πλάτος της στήλης σε 25.  

10. Να επιλέξετε το πεδίο RegistrationFees και να πατήσετε το κουμπί , 

ώστε να ταξινομήσετε τις εγγραφές του πίνακα σε αύξουσα σειρά με βάση τις τιμές του 

πεδίου RegistrationFees.  
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11. Από το πεδίο RegistrationFees να επιλέξετε την τιμή για την πετόσφαιρα. Στη 

συνέχεια, να εφαρμόσετε ένα φίλτρο που θα σας εμφανίζει τις εγγραφές με τιμές 

μεγαλύτερες ή ίσες από την τιμή που επιλέξατε.  

 

12. Να απαλείψετε την εφαρμογή του φίλτρου, πατώντας το κουμπί . 

13. Να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο, ώστε να σας εμφανίσει τις εγγραφές που αφορούν το 

ποδόσφαιρο και την καλαθόσφαιρα. 

 

14. Να αποθηκεύσετε και να κλείσετε τον πίνακα. 

Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

15. Να ανοίξετε τώρα τον πίνακα YouthMembers σε προβολή φύλλου δεδομένων. 

16. Να αλλάξετε τη διεύθυνση στην 12η εγγραφή του πίνακα από Αμμοχώστου 27 σε 

Αμμοχώστου 47. 

17. Να διαγράψετε την 3η εγγραφή του πίνακα. 
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18. Να ταξινομήσετε τα στοιχεία του πίνακα σε φθίνουσα σειρά με βάση τις τιμές του 

πεδίου Birthdate.  

19. Να εφαρμόσετε ένα φίλτρο που θα εμφανίζει τις εγγραφές για τη Λευκωσία και τη 

Λεμεσό. 

20. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στον πίνακά σας και να τερματίσετε και την 

εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

21. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Garage.accdb από τον φάκελό σας. 

22. Να ανοίξετε το πίνακα Car. 

23. Να εφαρμόσετε την κατάλληλη ταξινόμηση και το κατάλληλο φίλτρο, ώστε ο πίνακας 

σας να έχει την πιο κάτω μορφή: 

 

24. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στον πίνακα και να τερματίσετε και την 

εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

 





 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.6.M5 

Ιδιότητες των Πεδίων του Πίνακα 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να κατανοούμε ότι τα πεδία έχουν συσχετιζόμενες ιδιότητες πεδίων, όπως: μέγεθος πεδίου, μορφή, 

προεπιλεγμένη τιμή 
 Να εφαρμόζουμε ρυθμίσεις ιδιοτήτων πεδίων: μέγεθος πεδίου, μορφή αριθμού, μορφή 

ημερομηνίας/ώρας, προεπιλεγμένη τιμή 
 Να κατανοούμε τις επιπτώσεις της μεταβολής του τύπου και των ιδιοτήτων των πεδίων σε έναν 

πίνακα 

 Να δημιουργούμε απλό κανόνα επικύρωσης για αριθμούς. 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

2. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων YouthCentre.accdb από τον φάκελό σας. 

3. Να ανοίξετε τον πίνακα YouthMembers σε προβολή σχεδίασης. 

4. Να ρυθμίσετε την κατάλληλη ιδιότητα του πεδίου Firstname, ώστε το μέγιστο μήκος 

(Field Size) του να είναι 15 χαρακτήρες.  

5. Να ρυθμίσετε την κατάλληλη ιδιότητα του πεδίου Sex, ώστε το μέγιστο μήκος (Field 

Size) του να είναι 1 χαρακτήρας. 

6. Να ρυθμίσετε την κατάλληλη ιδιότητα του πεδίου Birthdate, ώστε οι ημερομηνίες που 

καταχωρούνται σε αυτό να εμφανίζονται σε πλήρη μορφή (Long Date). 

7. Να ρυθμίσετε την κατάλληλη ιδιότητα του πεδίου Surname, ώστε να εμφανίζεται 

(Caption) με το όνομα Επίθετο στον πίνακα αντί για το όνομα Surname. 

8. Να ρυθμίσετε την κατάλληλη ιδιότητα των πεδίων Surname και TelNumber, ώστε να 

απαιτείται και να είναι υποχρεωτική (Required) η καταχώριση δεδομένων σε αυτά. 

9. Να ρυθμίσετε τις ιδιότητες του πεδίου Sex, ώστε να έχει ως προεπιλεγμένη τιμή (Default 

Value) τον χαρακτήρα Α (ελληνικό). 

10. Nα ρυθμίσετε την κατάλληλη ιδιότητα του πεδίου ActivityCode, ώστε να δέχεται μόνο 

τις τιμές μεγαλύτερες από το μηδέν (Validation Rule). 

11. Σε περίπτωση που το πιο πάνω δεν ισχύει, τότε να εμφανίζει το μήνυμα Οι τιμές να 

είναι μεγαλύτερες από το 0 (Validation Text). 

12. Να ρυθμίσετε την κατάλληλη ιδιότητα του πεδίου RegistrationDate, ώστε να δέχεται 

μόνο τις ημερομηνίες μεταγενέστερες της 1/1/2008 (Validation Rule). 

13. Σε περίπτωση που το πιο πάνω δεν ισχύει, τότε να εμφανίζει το μήνυμα κειμένου 

Η ημερομηνία να είναι μετά την 1/1/2008 (Validation Text). 
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14. Ακολούθως, να κλείσετε τον πίνακά σας, αποθηκεύοντας τις αλλαγές που κάνατε. Στα 

δύο μηνύματα που πιθανόν να εμφανιστούν επιλέξτε Yes. 

15. Να ανοίξετε τον πίνακα Activities σε προβολή σχεδίασης. Να αλλάξετε τις ιδιότητες των 

πεδίων όπως φαίνονται πιο κάτω. 

Πίνακας: Activities 

RegistrationFees Currency  Oι τιμές του να εμφανίζονται με δύο 
δεκαδικά ψηφία στα δεξιά της υποδιαστολής 
και ΧΩΡΙΣ το σύμβολο του ευρώ (€) 

Description Short Text (35) Υποχρεωτικό 

16. Ακολούθως, να μεταφερθείτε σε προβολή φύλλου δεδομένων του πίνακα, 

αποθηκεύοντας τις αλλαγές που κάνατε (και απαντώντας Yes στα μηνύματα). Στη 

συνέχεια να καταχωρίσετε τα δεδομένα όπως σας δίνονται πιο κάτω: 

 

17. Να κλείσετε τον πίνακα και να τερματίσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

18. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων School.accdb. Να αλλάξετε τις ιδιότητες των πεδίων 

των πινάκων Students και Absence, όπως φαίνονται πιο κάτω και να αποθηκεύσετε: 

Πίνακας: Students 

Αρ_Μητρώου  Number(Long Integer) Να φαίνεται σαν “Αριθμός Μητρώου” 

Ημ_Εγγραφής  Date/Time (Short Date) Να φαίνεται σαν “Ημερομηνία Εγγραφής” 
Αρχική Τιμή: 25/6/2015 

Όνομα  Short Text (32) Υποχρεωτικό 

Επώνυμο  Short Text (32) Υποχρεωτικό 

Όνομα_Πατέρα Short Text (32)  

Τμήμα  Short Text (3) Υποχρεωτικό 

Πίνακας: Absence 

Αρ_Απουσίας AutoNumber  

Ημερομηνία Date/Time(Short Date) Να είναι μεταγενέστερη της 1/1/2015, 
διαφορετικά να εμφανίζεται μήνυμα λάθους 

Περίοδος  Number (Byte) Υποχρεωτικό 

Δικαιολογημένη Yes/No Αρχική Τιμή: Yes 

Αρ_Μητρώου  Number Υποχρεωτικό 
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19. Να πληκτρολογήστε δύο εγγραφές στον πίνακα Students και δύο εγγραφές στον πίνακα 

Absence λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες που έχετε εισάγει. 

20. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει και να κλείσετε τη βάση δεδομένων.  

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

21. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων School_Groups.accdb από τον φάκελό σας. 

22. Να ανοίξετε τον πίνακα Groups σε προβολή σχεδίασης. 

23. Να ρυθμίσετε την κατάλληλη ιδιότητα των πεδίων Description και Max_Places, ώστε 

να απαιτείται και να είναι υποχρεωτική η καταχώριση δεδομένων σε αυτά. 

24. Να ρυθμίσετε την κατάλληλη ιδιότητα του πεδίου Max_Places, ώστε να δέχεται μόνο 

τις τιμές μικρότερες από 200. Σε περίπτωση που δεν ισχύει, τότε να εμφανίζει το 

μήνυμα κειμένου Περιορισμένος αριθμός θέσεων. 

25. Ακολούθως, να μεταφερθείτε σε προβολή φύλλου δεδομένων του πίνακα, 

αποθηκεύοντας όμως τις αλλαγές που κάνατε. 

26. Στη συνέχεια, να καταχωρίσετε στον πίνακα τα δεδομένα όπως σας δίνονται πιο κάτω: 

 

27. Ακολούθως, να κλείσετε τον πίνακά σας, αποθηκεύοντας όμως τις αλλαγές που κάνατε 

και να τερματίσετε και την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

28. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Garage.accdb από τον φάκελό σας. 

29. Να ανοίξετε τον πίνακα Car σε προβολή σχεδίασης. 

30. Να ρυθμίσετε την κατάλληλη ιδιότητα των πεδίων Model και RegYear ώστε να 

απαιτείται και να είναι υποχρεωτική η καταχώριση δεδομένων σε αυτά. 

31. Να ρυθμίσετε την κατάλληλη ιδιότητα του πεδίου Model ώστε να εμφανίζεται με το 

όνομα Μοντέλο στον πίνακα αντί για το όνομα Model. 

32. Να ρυθμίσετε την κατάλληλη ιδιότητα του πεδίου RegYear ώστε να δέχεται μόνο τις 

χρονολογίες πριν από το 2012. Σε περίπτωση που δεν ισχύει τότε να εμφανίζει το 

μήνυμα Το σύστημα δέχεται αυτοκίνητα εγγεγραμμένα μόνο πριν το 2012. 

33. Ακολούθως, να μεταφερθείτε σε προβολή φύλλου δεδομένων του πίνακα, 

αποθηκεύοντας όμως τις αλλαγές που κάνατε. 

34. Στη συνέχεια, να καταχωρίσετε στον πίνακα τα δεδομένα όπως σας δίνονται πιο κάτω. 

Στην περίπτωση που κάποιο από τα δεδομένα δεν είναι σωστό διορθώστε με τρόπο που 

εσείς θεωρείτε κατάλληλο: 
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35. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στη βάση δεδομένων σας και να τερματίσετε 

και την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

Δραστηριότητες για το Σπίτι 

36. Ποια είναι η χρήση της ιδιότητας του κανόνα επικύρωσης (Validation Rule); 

(α) Μας επιτρέπει να ελέγχουμε τη μορφή των τιμών που θα καταχωρούνται σε ένα 

πεδίο, αλλά και να ρυθμίζουμε τον τρόπο καταχώρισής τους 

(β) Μας επιτρέπει να περιορίζουμε τα δεδομένα που μπορεί να καταχωρεί ο χρήστης, 

ώστε να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια 

(γ) Μας επιτρέπουν να αναζητούμε και να εντοπίζουμε δεδομένα στον πίνακά μας 

(δ) Επιταχύνει τον εντοπισμό και την ταξινόμηση των πεδίων 

37. Σε τι μας χρησιμεύουν οι ιδιότητες των πεδίων; 

(α) Μας επιτρέπουν να συνδέσουμε δύο ή περισσότερους πίνακες μεταξύ τους 

(β) Μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα 

αποθηκεύει, εμφανίζει και χειρίζεται τα δεδομένα ενός πεδίου 

(γ) Μας επιτρέπουν να κάνουμε αναζητήσεις στα πεδία ενός πίνακα 

(δ) Μας επιτρέπουν να ορίσουμε το είδος των δεδομένων που μπορούμε να 

καταχωρίσουμε σε ένα πεδίο 

38. Ποιο από τα ακόλουθα ΔΕΝ είναι μια ιδιότητα πεδίου ενός πίνακα; 

(α) Πλάτος Στήλης (Field Width) 

(β) Υποχρεωτικό (Required) 

(γ) Προεπιλεγμένη Τιμή (Default Value) 

(δ) Κανόνας Επικύρωσης (Validation Rule) 

39. Οι ιδιότητες των πεδίων 

(α) διαφέρουν ανάλογα με το όνομα του πεδίου 

(β) διαφέρουν ανάλογα με τις εγγραφές του πεδίου 

(γ) διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο δεδομένων του πεδίου 

(δ) είναι πάντα οι ίδιες για όλα τα πεδία 

40. Τι θα συμβεί εάν αλλάξουμε τον αριθμό των χαρακτήρων ενός πεδίου από 50 σε 65; 

(α) Θα επιτρέπεται η γραφή 65 λέξεων μέσα στο πεδίο 

(β) Θα επιτρέπεται η γραφή μέχρι και 65 χαρακτήρων στο πεδίο 

(γ) Θα επιτρέπεται η γραφή περισσότερων από 65 χαρακτήρων στο πεδίο 

(δ) Δεν θα γίνει τίποτε 
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41. Τι θα συμβεί εάν αλλάξουμε τις ιδιότητες ενός πεδίου από Κείμενο (Text) των 

50 χαρακτήρων σε Κείμενο (Text) των 40 χαρακτήρων; 

(α) Θα χαθούν 10 χαρακτήρες από το τέλος του πεδίου σε κάθε εγγραφή του πίνακα 

(β) Θα χαθούν 10 χαρακτήρες από την αρχή του πεδίου σε κάθε εγγραφή του πίνακα 

(γ) Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή εάν ο πίνακας έχει ήδη εγγραφές 

(δ) Η αλλαγή θα γίνει κανονικά και δεν θα χάσουμε κανένα χαρακτήρα από τον πίνακα 

 

 





 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.6.M6 

Επιπρόσθετες Λειτουργίες Πίνακα 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να κατανοούμε τι είναι το ευρετήριο πίνακα και ότι ο κύριος σκοπός ύπαρξής του είναι η 

γρηγορότερη αναζήτηση στα δεδομένα 
 Να δημιουργούμε ευρετήριο (με ή χωρίς ύπαρξη διπλότυπων εγγραφών) 

 Να προσθέτουμε, διαγράφουμε, μετακινούμε πεδίο σε υπάρχοντα πίνακα 
 Να διαγράφουμε έναν πίνακα 

 Να χρησιμοποιούμε την εντολή αναζήτησης για συγκεκριμένη λέξη, αριθμό, ημερομηνία σε κάποιο 

πεδίο. 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

2. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Movies.accdb από τον φάκελό σας. 

3. Να ανοίξετε τον πίνακα movies σε προβολή φύλλου σχεδίασης. 

4. Να μετακινήσετε το πεδίο Σκηνοθέτης, ώστε να εμφανίζεται πάνω από το πεδίο 

Διάρκεια. 

5. Να προσθέσετε πάνω από το πεδίο Κατηγορία ένα νέο πεδίο με όνομα Βαθμολογία. 

Το νέο πεδίο να έχει τις παρακάτω ιδιότητες: 

Data Type Number 

Validation Rule Between 1 and 10 

Validation Text The value must be between 1 and 10 

6. Εφαρμόστε στο πεδίο Τίτλος ευρετήριο με διπλότυπα (duplicates). 

 

7. Ποιο πεδίο του πίνακα έχει ευρετήριο χωρίς διπλότυπα; ……………………….. 

8. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας και να μεταβείτε στην προβολή φύλλου δεδομένων. 

9. Να εισάγετε μια βαθμολογία της δικής σας επιλογής για τις τρεις πρώτες εγγραφές. 

10. Να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία της αναζήτησης για να βρείτε όλες τις εγγραφές που 

στο πεδίο Τίτλος να περιέχουν τη λέξη Driver. Να συμπληρώσετε το περιεχόμενο του 

πεδίου Movieid της κάθε εγγραφής. 

……………………………………………………………………………………… 

11. Να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία της αναζήτησης για να βρείτε όλες τις εγγραφές που 

στο πεδίο Διάρκεια να περιέχουν τον αριθμό 139. Να συμπληρώσετε το περιεχόμενο 

του πεδίου Movieid της κάθε εγγραφής. 

.……………………………………………………………………………………… 
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12. Να κλείσετε τον πίνακα χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. 

13. Να διαγράψετε τον πίνακα Actors και να τερματίσετε την εφαρμογή βάσεων 

δεδομένων. 

  Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

14. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

15. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων YouthCentre.accdb από τον φάκελό σας. 

16. Να ανοίξετε τον πίνακα Activities σε προβολή φύλλου σχεδίασης. 

17. Να προσθέσετε στο τέλος του πίνακα ένα νέο πεδίο με όνομα Instructor. Το νέο πεδίο 

να έχει τις παρακάτω ιδιότητες: 

Data Type Short Text 

Field Size 30 

18. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας και να μεταβείτε στην προβολή φύλλου δεδομένων. 

19. Να προσθέσετε το όνομα σας ως Instructor σε 2 από τις δραστηριότητες. 

20. Να κλείσετε τον πίνακα Activities και να ανοίξετε τον πίνακα YouthMembers, σε 

προβολή φύλλου σχεδίασης. 

21. Να μεταφέρετε το πεδίο RegistrationDate, ώστε να βρίσκεται πριν από το πεδίο 

Birthdate. 

22. Να εφαρμόσετε στο πεδίο TelNumber ευρετήριο χωρίς διπλότυπα. 

23. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, να κλείσετε τον πίνακα και να τερματίσετε την εφαρμογή 

βάσεων δεδομένων. 

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

24. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

25. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Garage.accdb από τον φάκελό σας. 

26. Να ανοίξετε τον πίνακα Cars και να κάνετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να έχει 

την παρακάτω μορφή (θα πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα με τα στοιχεία που 

δίνονται).  

 

27. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, να κλείσετε τον πίνακα και να τερματίσετε την εφαρμογή 

βάσεων δεδομένων. 
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Δραστηριότητες για το Σπίτι 

28. Ποιος είναι ο ρόλος του ευρετηρίου (index) σε μια βάση δεδομένων; 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 





 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.6.M7 

Πρωτεύον Κλειδί και Σχέσεις Πινάκων 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να αναφέρουμε το ρόλο του πρωτεύοντος κλειδιού για τον συσχετισμό των πινάκων 

 Να περιγράφουμε την ανάγκη χρήσης και τον σκοπό των σχέσεων μεταξύ πινάκων σε μια βάση 
δεδομένων (πλεονεκτήματα) 

 Να διακρίνουμε τα είδη των σχέσεων πινάκων «ένα προς ένα» και «ένα προς πολλά». 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

2. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων YouthCentre.accdb από τον φάκελό σας. 

3. Να ανοίξετε τους τρεις πίνακες Activities, Trainers και YouthMembers σε προβολή 

φύλλου δεδομένων και να τους παρατηρήσετε προσεκτικά. 

(α) Σε ποιες δραστηριότητες συμμετέχει το μέλος με τον κωδικό 1001; 

..........................................................................................................................  

(β) Ποιο το όνομα, το επίθετο και η πόλη των μελών που συμμετέχουν στη 

δραστηριότητα Χορός;  .......................................................................................  

(γ) Ποιο το όνομα και το επίθετο του εκπαιδευτή που συμμετέχει στη δραστηριότητα 

Χορός;  .............................................................................................................  

(δ) Ποιο είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα Activities (μπορεί να χρειαστεί να 

αλλάξετε προβολή ή/και να κλείσετε κάποιους πίνακες); 

4. Να κλείσετε στη συνέχεια, όλους τους πίνακες που είναι ακόμα ανοικτοί και να 
τερματίσετε και την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

5. Να σχεδιάσετε τη σχέση που είναι η πιο κατάλληλη για να συσχετίσει τους πιο κάτω 

πίνακες που ανήκουν στη βάση δεδομένων μιας βιβλιοθήκης ενός σχολείου, 

τοποθετώντας  τα ανάλογα σύμβολα που αναπαριστούν τον τύπο των σχέσεων. 

Authors  Books 

AuthorID  BookCode 

FirstName  Title 

Surname  AuthorID 

Sex  Year_of_Issue 

Nationality  Copies 

Year_of_Birth   



Γ.6.Μ7 Γ.6 Βάσεις Δεδομένων 

76 

  Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

6. Να ενεργοποιήσετε και πάλι την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

7. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων YouthCentre.accdb από τον φάκελό σας. 

8. Να ανοίξετε τους τρεις πίνακες Activities, Trainers και YouthMembers σε προβολή 

σχεδίασης. 

Στη συνέχεια, να επιλύσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες με βάση τα δεδομένα των πιο 

πάνω πινάκων: 

(α) Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα Trainers είναι ……………………………………….. 

(β) Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα Activities είναι ………………………………………. 

(γ) Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα YouthMembers είναι …………………………….. 

(δ) Υπάρχει συσχέτιση του πίνακα ……………………………… με τον πίνακα 

……………………………… μέσω του κοινού πεδίου ……………………………… 

(ε) Υπάρχει συσχέτιση του πίνακα ……………………………… με τον πίνακα 

……………………………… μέσω του κοινού πεδίου ……………………………… 

9. Τι είδος σχέσης υπάρχει μεταξύ των πινάκων Activities και YouthMembers; 

 ...............................................................................................................................  

10. Τι είδος σχέσης υπάρχει μεταξύ των πινάκων Activities και Trainers; 

 ...............................................................................................................................  

12. Να σχεδιάσετε με μια γραμμή τη σχέση που είναι η πιο κατάλληλη για να συσχετίσει 

τους πιο κάτω πίνακες, οι οποίοι ανήκουν στη βάση δεδομένων μιας γραμματείας ενός 

σχολείου. Να τοποθετήσετε πάνω στη γραμμή τα ανάλογα σύμβολα που αναπαριστούν 

τον τύπο των σχέσεων. 

ΤΜΗΜΑΤΑ  ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΑρΜΗΤΡΩΟΥ 

ΑρΑΙΘΟΥΣΑΣ 
 

ΤΜΗΜΑ 

ΘΕΣΗ 
 

ΕΠΙΘΕΤΟ 

ΑρΜΑΘΗΤΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

ΗμΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΑρΑΓΟΡΙΩΝ 
 

ΦΥΛΟ 

ΑρΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 
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13. Να σχεδιάσετε με μια γραμμή τη σχέση που είναι η πιο κατάλληλη για να συσχετίσει 

τους πιο κάτω πίνακες, οι οποίοι ανήκουν στη βάση δεδομένων ενός σχολείου. Να 

τοποθετήσετε πάνω στη γραμμή τα ανάλογα σύμβολα που αναπαριστούν τον τύπο των 

σχέσεων. 

ΣΧΟΛΕΙΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΟΝΟΜΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΕΠΙΘΕΤΟ 

ΠΟΛΗ 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

14. Να σχεδιάσετε με δυο γραμμές τις σχέσεις που είναι οι πιο κατάλληλες για να 

συσχετίσουν τους πιο κάτω πίνακες που ανήκουν στη βάση δεδομένων ενός γκαράζ 

αυτοκινήτων. Να τοποθετήσετε πάνω στις γραμμές τα ανάλογα σύμβολα που 

αναπαριστούν τον τύπο των σχέσεων. 

Owners  Cars  Repairs 

OwnerID  CarRegNo  ReferenceNo 

Firstname  Model  CarRegNo 

Surname  RegYear  RepairDate 

Address  OwnerID  RepairDescription 

TelNumber    RepairCost 

15. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Students.accdb από τον φάκελό σας. 

16. Να ορίσετε ως πρωτεύον κλειδί στον πίνακα Students τον συνδυασμό πεδίων ΑΜ 

(μοναδικός αριθμός κάθε μαθητή ενός σχολείου) και School (σχολείο). 

17. Για ποιο λόγο νομίζετε ότι χρειάζεται να ορίσουμε το συνδυασμό πεδίων AM και School 

ως πρωτεύον κλειδί στον πίνακα σε σχέση με το να ορίσουμε μόνο το πεδίο ΑΜ; 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  
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18. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει και να τερματίσετε την εφαρμογή βάσεων 

δεδομένων. 

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

19. Έστω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν πίνακα με τα παρακάτω στοιχεία. Να 

καθορίσετε τον τύπο δεδομένων του κάθε πεδίου και να σημειώσετε με √ ποιο ή ποια 

από τα πεδία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρωτεύοντα κλειδιά του πίνακα: 

Όνομα πεδίου Τύπος δεδομένων Περιγραφή √ 

(α) Όνομα_Προϊόντος    

(β) Κωδικός_Προϊόντος  
Μοναδικός αριθμός 
για κάθε προϊόν 

 

(γ) Σειριακός_Αριθμός  
Δεδομένα του τύπου 
DF458342 

 

(δ) Όνομα_Κατασκευαστή    

(ε) Τηλέφωνο_Κατασκευαστή    

(στ) Κόστος_Αγοράς    

(ζ) Χρόνος_Παράδοσης  
Αναφέρεται σε 
εργάσιμες ημέρες 

 

(η) Ημ/νία_Τελευταίας_Παραγγελίας    

(θ) Περιγραφή  
Θα δέχεται κατά μέσο 
όρο 300 χαρακτήρες 

 

20. Να χωρίσετε τα ακόλουθα πεδία στους δύο πίνακες πιο κάτω και να δημιουργήσετε μια 

σχέση Ένα Προς Πολλά μεταξύ τους. (Όνομα, Επίθετο, Αρ. Πελάτη, Αρ. Προϊόντος, 

Περιγραφή, Διεύθυνση, Ποσότητα, Πόλη, Υλικό, Χρώμα, Ηλικία, Email) 

   

   

   

   

   

   

   

Δραστηριότητες για το Σπίτι 

21. Γιατί χρειάζεται να ορίζουμε πρωτεύον κλειδί σε μια βάση δεδομένων; 

 ...............................................................................................................................  



Γ.6 Βάσεις Δεδομένων  Γ.6.Μ7  

79 

22. Ποιος τύπος δεδομένων συνιστάται συνήθως για το πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού; 

 ................................................................................................................................  

23. Να βρείτε από την καθημερινή σας ζωή δύο παραδείγματα που να υποδηλώνουν την 

ειδική σχέση πινάκων Ένα-Προς-Ένα και να τα γράψετε πιο κάτω: 

(α)    .......................................................................................................................  

(β)    .......................................................................................................................  

24. Να βρείτε από τη καθημερινή σας ζωή δύο παραδείγματα που να υποδηλώνουν την 

ειδική σχέση πινάκων Ένα-Προς-Πολλά και να τα γράψετε πιο κάτω: 

(α)  .......................................................................................................................  

(β)  .......................................................................................................................  





 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.6.M8 

Δημιουργία και Διαγραφή Σχέσεων μεταξύ δύο Πινάκων 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να κατανοούμε ότι ο κύριος σκοπός της συσχέτισης πινάκων σε μια βάση δεδομένων είναι η 

ελαχιστοποίηση της επανάληψης των δεδομένων 
 Να κατανοούμε τη σχέση που βασίζεται στο ταίριασμα ενός μοναδικού πεδίου ενός πίνακα με ένα 

πεδίο ενός άλλου πίνακα 
 Να κατανοούμε τη σημασία της διατήρησης ακεραιότητας αναφορών στις σχέσεις μεταξύ πινάκων 

 Να δημιουργούμε μια σχέση τύπου «ένα - προς πολλά» (συμπεριλαμβανομένου και του τύπου «ένα 
- προς ένα») μεταξύ πινάκων 

 Να διαγράφουμε μια σχέση τύπου «ένα - προς πολλά» (συμπεριλαμβανομένου και του τύπου «ένα 

- προς ένα») μεταξύ πινάκων 
 Να εφαρμόζουμε ακεραιότητα αναφορών μεταξύ σχέσεων πινάκων 

 Να καταχωρούμε εγγραφές στο δεύτερο συσχετιζόμενο πίνακα 

 Να διαγράφουμε εγγραφές από τον πρώτο πίνακα. 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

2. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων YouthCentre.accdb από τον φάκελό σας. 

3. Να ανοίξετε τους δύο πίνακες Activities και YouthMembers σε προβολή φύλλου 

δεδομένων και να τους παρατηρήσετε προσεκτικά. 

4. Να κλείσετε στη συνέχεια, όλους τους πίνακες και να βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστοί διότι 

είναι πάρα πολύ σημαντικό στη δημιουργία μιας σχέσης. 

5. Να δημιουργήσετε μια σχέση Ένα Προς Πολλά μεταξύ των πινάκων Activities και 

YouthMembers χρησιμοποιώντας το πεδίο ActivityCode που είναι το πρωτεύον κλειδί 

από τον πίνακα Activities και το πεδίο ActivityCode από τον πίνακα YouthMembers. 

6. Να ενεργοποιήσετε τον κανόνα ακεραιότητας αναφορών στη σχέση που θα 

δημιουργήσετε και στη συνέχεια να δημιουργήσετε, να κλείσετε και να αποθηκεύσετε τη 

σχέση σας. 

7. Να ανοίξετε τον πίνακα Activities σε προβολή φύλλου δεδομένων. 

8. Τι διαφορετικό υπάρχει τώρα στον πίνακα που δεν υπήρχε προηγουμένως, πριν να 

δημιουργήσετε τη σχέση μεταξύ του πίνακα Activities και του πίνακα YouthMembers; 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

9. Να καταχωρήσετε μια εγγραφή δικής σας επιλογής κάτω από τη δραστηριότητα με τον 

κωδικό 1. 

10. Να ανοίξετε και τον πίνακα YouthMembers σε προβολή φύλλου δεδομένων και να 

ελέγξετε εάν υπάρχει μέσα η νέα σας εγγραφή. 
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11. Να κλείσετε στη συνέχεια όλους τους πίνακες. 

12. Να διαγράψετε τώρα τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο πινάκων. 

13. Να τερματίσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

14. Ποια από τις ενέργειες που σας δίνονται ελαχιστοποιεί την επανάληψη δεδομένων σε μια 

βάση δεδομένων; 

(α) Η ταξινόμηση πινάκων 

(β) Η συσχέτιση πινάκων 

(γ) Η δημιουργία ευρετηρίου σε πίνακα 

(δ) Η εφαρμογή φίλτρου σε πίνακα 

15. Για να συσχετίσουμε δύο πίνακες θα πρέπει να συνδέσουμε: 

(α) Δύο μοναδικά πεδία στον ίδιο πίνακα 

(β) Ένα μοναδικό πεδίο σε ένα πίνακα με ένα πεδίο (μοναδικό ή μη μοναδικό) σε ένα 

άλλο πίνακα 

(γ) Δύο πίνακες χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα που βασίζεται σε ένα μοναδικό πεδίο 

(δ) Πεδία ενός πίνακα για τα οποία έχει εφαρμοστεί ακεραιότητα αναφορών  

16. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

17. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Garage.accdb από τον φάκελό σας. 

18. Να ανοίξετε τους πίνακες Owner, Car και Repairs σε προβολή σχεδίασης και να 

γράψετε το πρωτεύον κλειδί του κάθε ένα από αυτούς. 

(α) Πρωτεύον Κλειδί Πίνακα Owner:  ........................................................................  

(β) Πρωτεύον Κλειδί Πίνακα Car:  .............................................................................  

(γ) Πρωτεύον Κλειδί Πίνακα Repair:  ........................................................................  

19. Να καταγράψετε το είδος της σχέσης που νομίζετε ότι έπρεπε να συνδέει τους πιο 

κάτω πίνακες  καθώς επίσης και το κοινό τους πεδίο.  

(α) Πίνακας Owner και Πίνακας Car:  ........................................................................  

(β) Πίνακας Owner και πίνακας Repair:  ...................................................................  

(γ) Πίνακας Car και πίνακας Repairs:  ......................................................................  

20. Να δημιουργήσετε τις σχέσεις που έχετε καταγράψει στην προηγούμενη ερώτηση. Να 

ενεργοποιήσετε και τον κανόνα ακεραιότητας αναφορών στις σχέσεις που θα 

δημιουργήσετε. 
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21. Να καταχωρήσετε μια εγγραφή δικής σας επιλογής για το αυτοκίνητο με τον κωδικό 

DDD127. 

22. Να διαγράψετε το αυτοκίνητο με κωδικό DDD127 από τον πίνακα Car.  

23. Να κλείσετε στη συνέχεια όλους τους πίνακες. 

24. Να τερματίσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

25. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Bank.accdb από τον φάκελό σας. 

26. Να δημιουργήσετε τις σχέσεις μεταξύ των τριών πινάκων Customer, Account και 

Transactions, αυτής της βάσης δεδομένων. Να ενεργοποιήσετε και τον κανόνα 

ακεραιότητας αναφορών στις σχέσεις που θα δημιουργήσετε. 

27. Να καταχωρήσετε μια εγγραφή δικής σας επιλογής σε κάθε πίνακα αυτής της βάσης 

δεδομένων. 

28. Να κλείσετε στη συνέχεια όλους τους πίνακες και να τερματίσετε και την εφαρμογή 

βάσεων δεδομένων. 

 Δραστηριότητες για το Σπίτι  

29. Να καθορίσετε ποιες από τις πιο κάτω δηλώσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες: 

Α/Α Δηλώσεις Σωστό Λάθος 

(α) 
Όταν δημιουργούμε σχέσεις μεταξύ πινάκων, μπορούμε 

να επιλέξουμε ποιους πίνακες θέλουμε να συσχετίσουμε. 
  

(β) 
Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σχέση μεταξύ πινάκων 

ακόμη και όταν οι πίνακες είναι ανοιχτοί. 
  

(γ) 
Επιλέγουμε την ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών 

για να διατηρήσουμε την ορθότητα και εγκυρότητα των 

δεδομένων σε συσχετιζόμενους πίνακες. 

  

(δ) 
Υπάρχουν τρεις τύποι σχέσεων: ένα προς ένα, 

ένα προς δύο και δύο προς ένα. 
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30. Να μελετήσετε έναν λογαριασμό τηλεφώνου από αυτούς που σας αποστέλλεται κάθε 

μήνα στο σπίτι από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, να χωρίσετε τα πεδία του σε 

δύο πίνακες: τον πίνακα Συνδρομητές και τον πίνακα Στοιχεία Λογαριασμών, και να 

δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ τους. 

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.6.M9 

 Φόρμα Εισαγωγής Δεδομένων 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να κατανοούμε ότι μια φόρμα χρησιμοποιείται για να προβάλλονται και να προστίθενται ή να 

τροποποιούνται εγγραφές  
 Να χρησιμοποιούμε τη φόρμα για εισαγωγή νέων εγγραφών 

 Να χρησιμοποιούμε τη φόρμα για διαγραφή εγγραφών 
 Να χρησιμοποιούμε τη φόρμα για την καταχώριση, τροποποίηση, διαγραφή δεδομένων σε μια 

εγγραφή 

 Να μετακινούμαστε μεταξύ των εγγραφών σε φόρμα (Επόμενη/Προηγούμενη, Πρώτη/Τελευταία). 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

2. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων MySchool.accdb από τον φάκελό σας. 

3. Να ανοίξετε τον πίνακα Μαθητές σε προβολή φύλλου δεδομένων και τη φόρμα 

εισαγωγής δεδομένων Στοιχεία Μαθητών σε προβολή φόρμας. 

4. Να συγκρίνετε αυτά τα δύο (τον πίνακα με τη φόρμα). Ποιοι κατά την άποψή σας είναι 

οι λόγοι δημιουργίας μιας φόρμας εισαγωγής δεδομένων; 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

5. Να κλείσετε στη συνέχεια μόνο τον πίνακα. 

6. Να μετακινηθείτε στα πεδία της 1ης εγγραφής της φόρμας. 

7. Να μεταφερθείτε στην 5η εγγραφή της φόρμας, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο της 

τρέχουσας εγγραφής. 

8. Να μεταφερθείτε στο πεδίο Όνομα_Πατέρα της 5ης εγγραφής. 

9. Να διαγράψετε το Αλέξης από το πεδίο Όνομα_Πατέρα. 

10. Να καταχωρήσετε το Μάρκος για την 5η εγγραφή. 

11. Να μεταφερθείτε απευθείας στην 1η εγγραφή χρησιμοποιώντας τα εικονίδια της 

γραμμής πλοήγησης της φόρμας. 

12. Να εισαγάγετε 2 νέες εγγραφές στον πίνακα Μαθητές, χρησιμοποιώντας τη φόρμα 

Στοιχεία Μαθητών για την καταχώρηση τους. 

13. Να διαγράψετε την τελευταία εγγραφή του πίνακα μέσω της φόρμας. 

14. Να κλείσετε τη φόρμα και τη βάση δεδομένων.  
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Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

15. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Εξετάσεις.accdb από τον φάκελό σας. 

16. Να ανοίξετε τη φόρμα με το όνομα Φόρμα Υποψηφίων σε προβολή φόρμας. 

17. Να παρατηρήσετε και να αναφέρετε από πού παίρνει τα δεδομένα της μια φόρμα. 

 ...............................................................................................................................  

18. Να ανοίξετε τον πίνακα Υποψήφιοι σε προβολή φύλλου δεδομένων και αφού τον 

παρατηρήσετε να αναφέρετε πού αποθηκεύει μια φόρμα τα δεδομένα που 

καταχωρούμε σε αυτήν. 

 ...............................................................................................................................  

19. Να κλείσετε στη συνέχεια τον πίνακα. 

20. Να μεταφερθείτε στην 3η εγγραφή του πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φόρμα 

Υποψηφίων. 

21. Να διαγράψετε την τρέχουσα εγγραφή. 

22. Να μεταφερθείτε στην 4η εγγραφή του πίνακα (με κωδικό 5), χρησιμοποιώντας τη 

φόρμα  και να αλλάξετε τη Διεύθυνση σε Προμηθέως 13 και την Εξέταση σε Excel. 

23. Να μεταφερθείτε στην τελευταία εγγραφή του πίνακα και αλλάξετε το Όνομα σε Έλλη 

και την Ημερομηνία Γέννησης σε 13/4/1998. 

24. Να εισαγάγετε τα στοιχεία ενός νέου υποψηφίου. 

25. Να κλείσετε τη φόρμα και να τερματίσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

26. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων School_Groups.accdb από τον φάκελό σας. 

27. Να ανοίξετε τις δύο φόρμες Plain Form και Formatted Form σε προβολή φόρμας. 

28. Να συγκρίνετε τις δύο φόρμες μεταξύ τους όσον αφορά τον τρόπο εμφάνισής τους και 

να καταγράψετε την άποψή σας πιο κάτω. 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

29. Να κλείσετε στη συνέχεια, μόνο τη μια φόρμα με το όνομα Formatted Form. 
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Δραστηριότητες για το Σπίτι 

30. Να συμπληρώσετε τα γράμματα (α, β, γ, δ, ε, στ) που αντιστοιχούν στις λειτουργίες 

της γραμμής πλοήγησης (Navigation Area) που φαίνεται πιο κάτω: 

 

 Μεταφερόμαστε απευθείας στην πρώτη εγγραφή της φόρμας  (         ) 

 Μεταφερόμαστε στην προηγούμενη εγγραφή της φόρμας (         ) 

 Μεταφερόμαστε στην τρέχουσα εγγραφή της φόρμας (         ) 

 Μεταφερόμαστε στην επόμενη εγγραφή της φόρμας (         ) 

 Μεταφερόμαστε στην τελευταία εγγραφή της φόρμας (         ) 

 Δημιουργούμε καινούρια (κενή) εγγραφή σε μια φόρμα (         ) 

 





 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.6.M10 

Δημιουργία Φόρμας Εισαγωγής Δεδομένων 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να δημιουργούμε και να ονομάζουμε μια απλή φόρμα 

 Να ταξινομούμε τα δεδομένα σε μια φόρμα κατά αύξουσα ή φθίνουσα αλφαβητική ή αριθμητική 

σειρά και αντίστροφη αλφαβητική σειρά. 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

2. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων MySchool.accdb από τον φάκελό σας. 

3. Να δημιουργήσετε μια φόρμα (Form), η οποία να παρουσιάζει ΟΛΑ τα πεδία του πίνακα 

Μαθητές. Να αποθηκεύσετε τη φόρμα με όνομα Η πρώτη μου φόρμα.  

4. Να δημιουργήσετε μια φόρμα η οποία να: 

(α) εμφανίζει  όλα τα πεδία του πίνακα Μαθητές 

(β) χρησιμοποιεί διάταξη στήλης (Columnar) 

(γ) έχει το όνομα  Η πρώτη μου οδηγούμενη φόρμα.  

5. Να κλείσετε τη φόρμα και να τερματίσετε και την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

6. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

7. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Εξετάσεις.accdb από τον φάκελό σας. 

8. Να δημιουργήσετε μια νέα φόρμα για τον πίνακα Υποψήφιοι, που να εμφανίζει μόνο το 

Όνομα, το Επίθετο και το Ποσό Πληρωμής που θα πληρώσουν οι υποψήφιοι στις 

εξετάσεις. Να χρησιμοποιήσετε τη διάταξη φύλλου δεδομένων (Datasheet). 

9. Να αποθηκεύσετε τη φόρμα με το όνομα Πληρωμές Υποψηφίων και να την ανοίξετε 

σε προβολή σχεδίασης αυτή τη φορά. Να κλείσετε στη συνέχεια τη φόρμα. 

10. Να δημιουργήσετε μια νέα φόρμα για τον πίνακα Υποψήφιοι, που να εμφανίζει μόνο το 

Όνομα, το Επίθετο και την Εξέταση που θα δώσουν οι υποψήφιοι στις εξετάσεις. Να 

χρησιμοποιήσετε τη διάταξη πλήρους στοίχισης (Justified). 

11. Να αποθηκεύσετε τη φόρμα με το όνομα Εξέταση Υποψηφίων και να την ανοίξετε σε 

προβολή φόρμας. Να κλείσετε στη συνέχεια, τη φόρμα. 
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12. Να δημιουργήσετε μια νέα φόρμα για τον πίνακα Υποψήφιοι, που να εμφανίζει όλα τα 

πεδία του πίνακα έκτος από τη Διεύθυνση των υποψηφίων που θα δώσουν εξετάσεις. 

Να χρησιμοποιήσετε όποια διάταξη θέλετε εσείς. 

13. Να αποθηκεύσετε τη φόρμα με το όνομα Δίχως τις Διευθύνσεις των Υποψηφίων και 

να την ανοίξετε σε προβολή φόρμας. 

14. Να κλείσετε τη φόρμα και να τερματίσετε και την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

15. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων YouthCentre.accdb από τον φάκελό σας. 

16. Να ανοίξετε τη φόρμα YouthMembers Form σε προβολή φόρμας. 

17. Πώς είναι ταξινομημένη η φόρμα σας;   

18. Να καταργήσετε την ταξινόμηση της φόρμας σας. 

19. Να ταξινομήσετε τη φόρμα σας κατά φθίνουσα σειρά, με 

βάση το πεδίο Surname και να γράψετε στο διπλανό πλαίσιο 

το Email του 1ου μέλους στην ταξινομημένη λίστα. 

20. Να καταργήσετε την ταξινόμηση της φόρμας σας. 

21. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ταξινόμηση να γράψετε 

στο διπλανό πλαίσιο το όνομα και το επίθετο του πιο μεγάλου 

σε ηλικία μέλους. 

22. Να καταργήσετε την ταξινόμηση της φόρμας σας. 

23. Ακολούθως, να κλείσετε τη φόρμα σας, χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που 

κάνατε. 

24. Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που αποκτήσατε το προηγούμενο μάθημα, να 

μορφοποιήστε τις φόρμες που έχετε δημιουργήσει. 

25. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να τερματίσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

Δραστηριότητες για το Σπίτι 

26. Να αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να δημιουργήσουμε μια 

φόρμα. Ποιος κατά την άποψη σας είναι ο καλύτερος και γιατί; 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  
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27. Να καθορίσετε ποιες από τις πιο κάτω δηλώσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: 

Α/Α Δηλώσεις Σωστό Λάθος 

(α) 

Με τη χρησιμοποίηση του εργαλείου αυτόματης φόρμας, 
μπορούμε να επιλέξουμε τα πεδία του πίνακα που 
θέλουμε να εμφανίζονται στη φόρμα εισαγωγής 
δεδομένων. 

  

(β) 
Με τη χρησιμοποίηση του οδηγού φορμών, μπορούμε να 
επιλέξουμε τα πεδία του πίνακα που θέλουμε να 
εμφανίζονται στη φόρμα εισαγωγής δεδομένων. 

  

(γ) 
Οι φόρμες εισαγωγής δεδομένων αποτελούν ένα πιο 
δύσκολο τρόπο για την καταχώριση των δεδομένων μας 
σε μια Βάση Δεδομένων. 

  

(δ) 
Μπορούμε να καταχωρίσουμε, να επεξεργαστούμε και να 
διαγράψουμε εγγραφές σε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας 
τη φόρμα εισαγωγής δεδομένων. 

  

 

28. Να αναφέρετε σε συντομία τι είναι η ταξινόμηση δεδομένων; 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

29. Να αντιστοιχίσετε τους ορισμούς της 1ης στήλης με την αντίστοιχη περιγραφή-εικόνα 

της 2ης στήλης: 

(α) Αύξουσα Αλφαβητική σειρά  1. 
 

(β) 
Φθίνουσα Ημερολογιακή 

σειρά 
 2. 

 

(γ) Κατάργηση Ταξινόμησης  3. 
 

(δ) Φθίνουσα Αριθμητική σειρά  4. 
 

(ε) Φθίνουσα Αλφαβητική σειρά  5. 
 

(στ) Αύξουσα Ημερολογιακή σειρά  6. 
 

(ζ) Αύξουσα Αριθμητική σειρά  7. 
 





 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.6.M11 

Μορφοποίηση Φόρμας 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να προσθέτουμε και να τροποποιούμε κείμενο σε Κεφαλίδα/Υποσέλιδο μιας φόρμας 

 Να μορφοποιούμε τη φόρμα. 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Εξετάσεις.accdb από τον φάκελό σας. 

2. Να ανοίξετε τη φόρμα με το όνομα Φόρμα Υποψηφίων σε προβολή σχεδίασης φόρμας 

(design view). 

3. Να αλλάξετε τον τίτλο στην κεφαλίδα από Φόρμα Υποψηφίων σε Φόρμα Εισαγωγής 

Υποψηφίων. 

4. Να αλλάξετε το χρώμα των γραμμάτων του τίτλου στην κεφαλίδα σε κόκκινο.  

5. Να προσθέσετε μία ετικέτα (label) στο υποσέλιδο και να γράψετε μέσα το όνομα του 

σχολείου σας.  

 

6. Να μορφοποιήσετε το κείμενο στην ετικέτα, ώστε  να εμφανίζεται με έντονη γραφή 

(bold). 

7. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να μεταβείτε στην προβολή φόρμας.  

8. Να κλείσετε τη φόρμα και να κλείσετε τη βάση δεδομένων. 

Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

9. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Ιατρείο.accdb από τον φάκελό σας. 

10. Να δημιουργήσετε μια φόρμα για τον πίνακα Γιατροί. Η φόρμα πρέπει να: 

(α) Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του πίνακα Γιατροί 

(β) Έχει διάταξη (layout) columnar 

(γ) Έχει όνομα Εισαγωγή Στοιχείων Γιατρών 

11. Να μεταβείτε στην προβολή σχεδίασης φόρμας. 

12. Να υπογραμμίσετε τον τίτλο και να εφαρμόσετε έντονη γραφή. 
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13. Να εισάγετε μια ετικέτα με το τμήμα σας στην κεφαλίδα και μια ετικέτα με το όνομα 

σας στο υποσέλιδο. 

14. Να αλλάξετε το χρώμα των γραμμάτων του ονόματος σας σε μπλε.  

15. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, να κλείσετε τη φόρμα και τη βάση δεδομένων. 

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

16. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Bank.accdb από τον φάκελό σας. 

17. Να ανοίξετε τη φόρμα Customer Form σε προβολή σχεδίασης φόρμας. Να 

μετατρέψετε τη φόρμα στην παρακάτω μορφή. 

 

18. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, να κλείσετε τη φόρμα και τη βάση δεδομένων. 

 

 



 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.6.M12 

Επαναληπτική Άσκηση 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να δημιουργούμε μια βάση δεδομένων σε μια μονάδα αποθήκευσης 

 Να δημιουργούμε πίνακες με τα κατάλληλα πεδία, τύπους δεδομένων και ιδιότητες 
 Να δημιουργούμε σχέσεις μεταξύ των πινάκων 

 Να δημιουργούμε φόρμα εισαγωγής δεδομένων και να καταχωρούμε προκαθορισμένες εγγραφές. 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

ΜΕΡΟΣ Α: Ανάλυση και Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων 

Θα δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων για ένα διαδικτυακό κατάστημα αγοράς 

ψηφιακών ταινιών. Μέρος της δημιουργίας ενός αρχείου βάσης δεδομένων είναι ο 

κατάλληλος σχεδιασμός των πεδίων, συμπεριλαμβανομένων του τύπου και του μεγέθους 

τους. Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων θα περιέχει τους εξής δύο πίνακες: 

 Ταινίες (tblMovies) 

 Πελάτες (tblCustomers) 

1. Να συμπληρώσετε τους τύπους δεδομένων πιο κάτω για τον πίνακα tblMovies: 

Όνομα πεδίου Τύπος δεδομένων 

Αρ_Ταινίας  

Τίτλος  

Πρωταγωνιστής  

Τιμή  

Αρ_Πελάτη  

2. Ποιο θα πρέπει να είναι κατά την άποψή σας το πρωτεύον κλειδί του πιο πάνω πίνακα 

για να έχουμε μοναδικές καταχωρήσεις;  .................................................................  

3. Να συμπληρώσετε τους τύπους δεδομένων πιο κάτω για τον πίνακα tblCustomers: 

Όνομα πεδίου Τύπος δεδομένων 

Αρ_Πελάτη  

Ονοματεπώνυμο  

Διεύθυνση  

Τηλέφωνο  

Ημ_Αγοράς  

4. Ποιο θα πρέπει να είναι κατά την άποψή σας το πρωτεύον κλειδί του πιο πάνω πίνακα 

για να έχουμε μοναδικές καταχωρίσεις;  ..................................................................  
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ΜΕΡΟΣ Β: Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων στον Η/Υ 

5. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

6. Να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων με το όνομα Movies.accdb στον φάκελό 

σας. 

7. Να δημιουργήσετε τους πίνακες tblMovies και tblCustomers βασιζόμενοι στη 

σχεδίαση που κάνατε στις Δραστηριότητες 1 - 4, χρησιμοποιώντας όμως τους 

κατάλληλους τύπους δεδομένων, ώστε να διακρίνεται η διαφορά ανάμεσα στο κείμενο, 

τους αριθμούς, τις ημερομηνίες, κ.λπ., όπως επίσης, και με τα κατάλληλα μεγέθη πεδίων. 

8. Να ανοίξετε τον πίνακα tblCustomers σε προβολή φύλλου δεδομένων και να του 

καταχωρήσετε δύο εγγραφές δικής σας επιλογής. 

9. Να ανοίξετε και τον πίνακα tblMovies σε προβολή φύλλου δεδομένων και να του 

καταχωρήσετε τρεις εγγραφές δικής σας επιλογής. 

10. Να δημιουργήσετε τη σχέση που συνδέει τους δύο πίνακες. 

11. Να δημιουργήσετε μια φόρμα για τον πίνακα tblMovies. 

12. Να αποθηκεύσετε τη φόρμα με το όνομα frmMovies και να της προσθέσετε μια νέα 

εγγραφή μέσω της φόρμας για ακόμη μια ταινία δικής σας επιλογής. Στη συνέχεια, να 

κλείσετε τη φόρμα. 

13. Να δημιουργήσετε μια φόρμα για τον πίνακα tblCustomers, που να εμφανίζει όλα τα 

πεδία του πίνακα. Να χρησιμοποιήσετε όποια διάταξη θέλετε εσείς. 

14. Να αποθηκεύσετε τη φόρμα με το όνομα frmCustomers και να την ανοίξετε σε 

προβολή σχεδίασης. 

15. Να προσθέσετε στην κεφαλίδα της φόρμας σας ακόμη μια ετικέτα στα δεξιά της 

ετικέτας τίτλου, με τον τίτλο MY MOVIE STORE LTD. 

16. Ακολούθως, να μεταφερθείτε σε προβολή φόρμας, αποθηκεύοντας όμως τις αλλαγές που 

κάνατε. 

Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

17. Να διαγράψετε στη συνέχεια τη 2η εγγραφή από τη φόρμα σας και μετά να την 

κλείσετε. 

18. Να ανοίξετε τον πίνακα tblCustomers σε προβολή φύλλου δεδομένων. 

19. Ποια κατά την άποψή σας είναι η σχέση του πίνακα tblCustomers και της φόρμας 

frmCustomers και ποιοι οι λόγοι δημιουργίας μιας φόρμας; 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

20. Ακολούθως, να μεταφερθείτε σε προβολή σχεδίασης του πίνακα tblCustomers. 
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21. Να εισάγετε ένα νέο πεδίο με το όνομα Email, μετά από το πεδίο Τηλέφωνο, και να 

επιλέξετε τον καταλληλότερο τύπο δεδομένων για αυτό το πεδίο. 

22. Ακολούθως, να μεταφερθείτε σε προβολή φύλλου δεδομένων του πίνακα, 

αποθηκεύοντας όμως τις αλλαγές που κάνατε. 

23. Στη συνέχεια, να συμπληρώσετε το νέο πεδίο με δεδομένα δικής σας επιλογής και μετά 

να κλείσετε τον πίνακα. 

24. Ποιο τύπο δεδομένων έχετε χρησιμοποιήσει για το πιο πάνω νέο πεδίο; Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 ................................................................................................................................  

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

25. Να ανοίξετε τον πίνακα tblMovies σε προβολή φύλλου δεδομένων. 

26. Να μετονομάσετε το πεδίο Τίτλος σε Τίτλος Ταινίας. 

27. Να κρύψετε το πεδίο Πρωταγωνιστής από τον πίνακά σας. 

28. Να αλλάξετε το βασικό χρώμα φόντου του πίνακά σας σε γαλάζιο, το εναλλακτικό 

χρώμα φόντου σε πράσινο και το χρώμα των γραμμών πλέγματος του πίνακά σας σε 

κίτρινο. 

29. Να αυξομειώσετε το μέγεθος όλων των στηλών του πίνακά σας. 

30. Ακολούθως, να μεταφερθείτε σε προβολή σχεδίασης του πίνακά σας. 

31. Να ρυθμίσετε την κατάλληλη ιδιότητα των πεδίων Τίτλος Ταινίας και Τιμή, ώστε να 

απαιτείται και να είναι υποχρεωτική η καταχώριση δεδομένων σε αυτά. 

32. Να ρυθμίσετε την κατάλληλη ιδιότητα του πεδίου Τιμή ώστε να δέχεται μόνο τις τιμές 

μεγαλύτερες και ίσες από τα €3. Σε περίπτωση που δεν ισχύει τότε να εμφανίζει το 

μήνυμα κειμένου Η τιμή της ταινίας πρέπει να είναι μεγαλύτερη!!!. 

33. Ακολούθως, να μεταφερθείτε σε προβολή φύλλου δεδομένων του πίνακα, 

αποθηκεύοντας όμως τις αλλαγές που κάνατε. 

34. Να τερματίσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

Δραστηριότητες για το Σπίτι 

35. Να συμπληρώσετε την κατάλληλη λέξη στα κενά των παρακάτω προτάσεων: 

(α) Μια βάση δεδομένων αποτελείται από  ..................................................................  

(β) Ένας πίνακας αποτελείται από πολλές  ...................................................................  

(γ) Οι εγγραφές αποτελούνται από πολλά  ..................................................................  
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36. Να περιγράψετε τη χρησιμότητα μιας βάσης δεδομένων και πώς μπορεί να βοηθήσει 

μια επιχείρηση που κρατά όλες τις εργασίες της στο χαρτί. 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

37. Να εξηγήσετε τι είναι το πρωτεύον κλειδί και ποια η χρησιμότητα του. 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 



 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.6.M13 

Δημιουργία και Τροποποίηση Απλών Ερωτημάτων  

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να κατανοούμε ότι ένα ερώτημα χρησιμοποιείται για εξαγωγή και ανάλυση δεδομένων 

 Να δημιουργούμε και να ονομάζουμε ένα ερώτημα βασισμένο σ’ έναν πίνακα, χρησιμοποιώντας 
συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης/επιλογής  

 Να ταξινομούμε τα αποτελέσματα ερωτήματος κατά αύξουσα ή φθίνουσα αλφαβητική ή αριθμητική 

σειρά και αντίστροφη αλφαβητική σειρά. 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

2. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων YouthCentre.accdb από τον φάκελό σας. 

3. Να ανοίξετε το ερώτημα QueryBirthday σε όποια προβολή κρίνετε κατάλληλη. Ποιες 

εγγραφές παρουσιάζει το συγκεκριμένο ερώτημα;  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

4. Να κλείσετε το ερώτημα QueryBirthday. 

5. Να επιλέξετε την προβολή σχεδίασης (Query Design) για να δημιουργήσετε ένα νέο 

ερώτημα. 

 

6. Να επιλέξετε τον πίνακα YouthMembers και να πατήσετε το κουμπί Add και στη 

συνέχεια να πατήσετε το κουμπί Close.  

7. Να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να εμφανίζει μόνο τα πεδία Firstname, Surname 

και Εmail. 
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8. Να αποθηκεύσετε το ερώτημα με το όνομα EmailsQuery.  

9. Να μεταβείτε στην προβολή φύλλου δεδομένων για να δείτε τα αποτελέσματα του 

ερωτήματος. Εναλλακτικά μπορείτε να εκτελέσετε το ερώτημα σας πατώντας το κουμπί 

Run.  

10. Πόσες είναι οι εγγραφές και πόσα τα πεδία του ερωτήματος; ........................................  

11. Να μεταβείτε στην προβολή σχεδίασης.  

12. Να τροποποιήσετε το πιο πάνω ερώτημα, έτσι ώστε οι εγγραφές του να είναι 

ταξινομημένες σε αύξουσα σειρά (Ascending) με βάση το πεδίο Surname. 

13. Να εκτελέσετε το ερώτημα σας και να βεβαιωθείτε ότι τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

ταξινομημένα. Να γράψετε το όνομα και το επίθετο της 1ης εγγραφής: 

 ...............................................................................................................................  

14. Να αποθηκεύσετε το τροποποιημένο ερώτημα με όνομα EmailsQuerySurname. Να 

κλείσετε το ερώτημα. 

15. Να ανοίξετε το ερώτημα QueryLarnaca. Να το τροποποιήσετε ώστε να εμφανίζονται  

μόνο τα μέλη που κατοικούν στη Λάρνακα.  

 

Πόσες εγγραφές εμφανίζονται; …………… 

16. Να αποθηκεύσετε το ερώτημα και να το κλείσετε.  

17. Να διαγράψετε το ερώτημα BoysSameAgeLarnacaQuery. 

18. Να τερματίσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

19. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

20. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Library.accdb από τον φάκελό σας. 

21. Να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να εμφανίζει μόνο τα πεδία AuthorID, Name και 

Nationality από τον πίνακα Authors. 
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22. Να αποθηκεύσετε το ερώτημα με το όνομα AuthorsQuery. 

23. Να τροποποιήσετε το πιο πάνω ερώτημα, έτσι ώστε οι εγγραφές του να είναι 

ταξινομημένες σε αύξουσα σειρά (Ascending) με βάση το πεδίο Name. 

24. Να αποθηκεύσετε και να κλείσετε στη συνέχεια, το ερώτημα. 

25. Να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να εμφανίζει τα πεδία Title, Year_Of_Issue 

BookCode και Copies από τον πίνακα Books. 

26. Να ταξινομήσετε τις εγγραφές του με βάση το Year_Of_Issue σε φθίνουσα σειρά 

(Descending). 

27. Να κλείσετε το ερώτημα αφού το αποθηκεύσετε με το όνομα BooksQuery. 

28. Να διαγράψετε το ερώτημα AuthorsQuery. 

29. Να τερματίσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

30. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Bank.accdb και να δημιουργήσετε, αποθηκεύσετε και 

κλείσετε τα παρακάτω ερωτήματα: 

(α) QueryAnna: Περιλαμβάνει όλα τα πεδία του πίνακα Customers και εμφανίζει τις 

εγγραφές για τις οποίες το όνομα είναι Άννα. 

(β) QueryAccount: Περιλαμβάνει όλα τα πεδία του πίνακα Account ταξινομημένα σε 

αύξουσα σειρά με βάση το πεδίο BranchNo. 

31. Να τερματίσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

Δραστηριότητες για το Σπίτι 

32. Σε τι μας βοηθούν τα ερωτήματα; 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................   



Γ.6.Μ13 Γ.6 Βάσεις Δεδομένων 

102 

33. Πώς είναι ταξινομημένο το πιο κάτω ερώτημα: 

 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

34. Να γράψετε δύο ερωτήματα που θα ήταν χρήσιμα σε μια βάση δεδομένων μιας 

βιβλιοθήκης. 

(α)  .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

(β)  .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

35. Ποια είναι η διαφορά της εντολής ταξινόμησης Ascending από την εντολή ταξινόμησης 

Descending; 

 ...............................................................................................................................  
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36. Τι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε για να εφαρμόζουμε περιορισμούς που θέλουμε στα 

ερωτήματά μας και να παίρνουμε μόνο τις εγγραφές που μας ενδιαφέρουν; 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

37. Ποια τρία από τα παρακάτω αποτελούν πλεονεκτήματα που μας παρέχουν τα 

ερωτήματα: 

(α) Μέσα στα πολλά δεδομένα που περιέχει μια βάση δεδομένων μας επιτρέπουν να 

βρούμε τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ψάχνουμε με βάση κάποια κριτήρια που 

θέτουμε 

(β) Δεν αποθηκεύονται 

(γ) Είναι η πιο κατάλληλη μορφή για να τυπώνουμε τα δεδομένα ενός πίνακα 

(δ) Μπορούμε να βρούμε τις πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν από πολλούς πίνακες 

(ε) Μπορούμε να κάνουμε υπολογισμούς 

 





 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.6.M14 

Επιπρόσθετα Κριτήρια Ερωτημάτων 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να προσθέτουμε κριτήρια σ’ ένα ερώτημα χρησιμοποιώντας έναν ή περισσότερους από τους 

ακόλουθους τελεστές  = (Ίσο), <> (Διάφορο), < (Μικρότερο από), <= (Μικρότερο ή ίσο του), > 
(Μεγαλύτερο από), >= (Μεγαλύτερο ή ίσο του) 

 Να προσθέτουμε κριτήρια σ’ ένα ερώτημα χρησιμοποιώντας έναν ή περισσότερους από τους 
ακόλουθους λογικούς τελεστές:  AND (Λογικό ΚΑΙ), OR (Λογικό Ή), NOT (Λογικό Όχι) 

 Να επεξεργαζόμαστε ένα ερώτημα: προσθήκη/τροποποίηση, απαλοιφή κριτηρίων 
 Να επεξεργαζόμαστε ένα ερώτημα: προσθήκη, διαγραφή, μετακίνηση, απόκρυψη, επανεμφάνιση 

πεδίων 

 Να εκτελούμε ένα ερώτημα 

 Να εφαρμόζουμε απόκρυψη πεδίου σε ένα ερώτημα. 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

2. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων YouthCentre.accdb από τον φάκελό σας.  

Να ανοίξετε το ερώτημα YouthMembersQuery και να εισαγάγετε το ανάλογο κριτήριο 

έτσι ώστε να βρείτε το μέλος που έχει στο πεδίο YouthMemberID την τιμή 1121. Να 

γράψετε πιο κάτω το όνομα και το επώνυμο του μέλους.  

 ................................................................................................................................  

3. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να κλείσετε το ερώτημα. 

4. Να ανοίξετε το ερώτημα RegistrationQuery και να το τροποποιήσετε ώστε να 

εμφανίζει τα μέλη που έκαναν εγγραφή μέσα στο 2012.  

 
 

Πόσες είναι αυτές οι εγγραφές; ...................................................................................  

5. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να κλείσετε το ερώτημα. 

6. Να ανοίξετε το ερώτημα FirstNameQuery και να εισαγάγετε τα κριτήρια για να βρείτε 

όλες τις εγγραφές που περιέχουν το όνομα Μιχάλης ή το όνομα Άννα. 
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Πόσες είναι αυτές οι εγγραφές; ...................................................................................  

7. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να κλείσετε το ερώτημα. 

8. Να ανοίξετε το ερώτημα RegistrationFeesQuery και να εισαγάγετε το  ανάλογο 

κριτήριο στο πεδίο RegistrationFees_Paid, έτσι ώστε να εμφανίζονται οι εγγραφές 

που έχουν την τιμή False (δηλαδή, δεν είναι επιλεγμένες)  και το Activity Code είναι το 

9. 

 

Πόσες είναι αυτές οι εγγραφές;  ..................................................................................  

9. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. 

10. Να τροποποιήσετε το ερώτημα, ώστε το πεδίο ActivityCode να μην εμφανίζεται στα 

αποτελέσματα. 

 

11. Να τροποποιήσετε το ερώτημα έτσι ώστε το Επώνυμο (Surname) να εμφανίζεται πριν 

από το Όνομα (Firstname). 

12. Να αποθηκεύσετε το τροποποιημένο ερώτημα με όνομα NotVisible και να το κλείσετε.  

13. Να τερματίσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

14. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

15. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Garage.accdb από τον φάκελό σας.  

16. Να δημιουργήσετε, να αποθηκεύσετε και να κλείσετε τα παρακάτω ερωτήματα: 
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(α) OwnersQuery: Περιέχει τα πεδία FirstName και LastName από τον πίνακα 

Owner. Το ερώτημα παρουσιάζει τις εγγραφές με όνομα Ανδρέας ή με επίθετο 

Κυριάκου. 

(β) CarYearQuery: Περιέχει τα πεδία CarRegNo και RegYear από τον πίνακα Car. 

Το ερώτημα παρουσιάζει τις εγγραφές των οποίων οι τιμές του πεδίου RegYear 

βρίσκονται μεταξύ του έτους 2008 και 2010.  

(γ) NotMazdaQuery: Περιέχει τα πεδία CarRegNo και Model από τον πίνακα Car. 

Το ερώτημα παρουσιάζει τις εγγραφές των οποίων οι τιμές του πεδίου Model δεν 

είναι ίσες με «Mazda 323».  

(δ) RepairQuery: Περιέχει όλα τα πεδία από τον πίνακα Repair. Το ερώτημα 

παρουσιάζει τις εγγραφές των οποίων οι τιμές του πεδίου RepairCost είναι 

μεγαλύτερες ή ίσες με 150 και η τιμή του πεδίου RepairDesription είναι ίση με 

«SERVICE». Το πεδίο RepairDescription να μην εμφανίζεται στα αποτελέσματα.  

17. Να τερματίσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

18. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων YouthCentre.accdb από τον φάκελό σας. 

19. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ερώτημα με βάση τον πίνακα YouthMembers για να 

βρούμε το όνομα και το επίθετο των κοριτσιών που διαμένουν στην Πάφο. Ποια πεδία 

κατά την άποψή σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε; 

 ................................................................................................................................  

20. Υπάρχουν δύο πεδία τα οποία χρησιμοποιήσαμε πιο πάνω που δεν θέλουμε να 

εμφανίζονται όλα τα αποτελέσματά τους. Ποια είναι αυτά τα πεδία και τι κριτήρια θα 

πρέπει να τους διατυπώσουμε για να βγάζουν μόνο το αποτέλεσμα που θέλουμε; 

 ................................................................................................................................  

21. Να δημιουργήσετε το πιο πάνω ερώτημα και να το αποθηκεύσετε με το όνομα 

GirlsPaphosQuery.  

Πόσες είναι οι εγγραφές του;  .....................................................................................  

22. Ποιο πεδίο θα προσθέταμε και πώς θα διατυπώναμε το κριτήριο σε αυτό το πεδίο, εάν 

θέλαμε να πάρουμε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με το ερώτημα GirlsPaphosQuery 

αλλά, να περιλαμβάνονται μόνο τα άτομα που γεννήθηκαν πριν από την 21/03/1998; 

 ................................................................................................................................  

23. Να δημιουργήσετε το πιο πάνω ερώτημα και να το αποθηκεύσετε με το όνομα 

PaphosBirthdateGirlsQuery.  
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Πόσες είναι οι εγγραφές του;  .....................................................................................  

24. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να κλείσετε τη βάση δεδομένων. 

Δραστηριότητες για το Σπίτι 

25. Σας δίνεται ο πιο κάτω πίνακας: 

 

Με βάση τον πιο πάνω πίνακα να δημιουργήσετε τα ακόλουθα ερωτήματα: 

(α) Ερώτημα 1: Περιέχει τα πεδία Όνομα, Επίθετο και Φύλο. Το ερώτημα να 

παρουσιάζει μόνο τα κορίτσια.  

 

(β) Ερώτημα 2: Περιέχει τα πεδία Όνομα, Επίθετο και Ημερομηνία Γέννησης. Το 

ερώτημα να παρουσιάζει όσους γεννήθηκαν μέσα στο έτος 1998. 

 

(γ) Ερώτημα 3: Περιέχει τα πεδία Όνομα, Επίθετο και Εξέταση. Το ερώτημα να 

παρουσιάζει όσους θα παρακαθίσουν σε εξέταση στην Access ή στην Excel. 

 

(δ) Ερώτημα 4: Περιέχει τα πεδία Όνομα, Επίθετο, Φύλο και Ποσό Πληρωμής. 

Το ερώτημα να παρουσιάζει όσους είναι αγόρια και θα πληρώσουν περισσότερα 

από 25 ευρώ. 
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 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.6.M15 

Επιπρόσθετα Κριτήρια Ερωτημάτων 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να χρησιμοποιούμε χαρακτήρα μπαλαντέρ (wildcard) σ’ ένα ερώτημα: * ή %, ? ή _  

 Να προσθέτουμε κριτήρια σ’ ένα ερώτημα για την ταξινόμηση εγγραφών κατά αύξουσα ή φθίνουσα 

αλφαβητική ή αριθμητική σειρά και αντίστροφη αλφαβητική σειρά.  

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

2. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων YouthCentre.accdb από τον φάκελό σας.  

3. Να ανοίξετε το ερώτημα NameStartQuery.  Να κάνετε τις κατάλληλες τροποποιήσεις, 

ώστε το ερώτημα να εμφανίζει τα δεδομένα των ατόμων που το όνομα τους ξεκινά από 

το γράμμα Γ ή τελειώνει στο γράμμα α.  

 

Πόσες εγγραφές εμφανίζει; ………………………………………… 

4. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να κλείσετε το ερώτημα. 

5. Να ανοίξετε το ερώτημα GmailNotNicosiaQuery.  Να κάνετε τις κατάλληλες 

τροποποιήσεις, ώστε το ερώτημα να εμφανίζει τα δεδομένα των ατόμων έχουν 

λογαριασμό gmail και δεν είναι από τη Λευκωσία.  

 

Πόσες εγγραφές εμφανίζει;………………………………………… 

6. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να κλείσετε το ερώτημα. 

7. Να ανοίξετε το ερώτημα AmmochostosQuery. Να κάνετε τις κατάλληλες 

τροποποιήσεις, ώστε το ερώτημα να εμφανίζει τα δεδομένα των ατόμων, των οποίων η 

διεύθυνση ξεκινά με Αμμοχώστου 1 και τελειώνει σε έναν μόνο χαρακτήρα, π.χ. 

Αμμοχώστου 19. 
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Πόσες εγγραφές εμφανίζει; ………………………………………… 

8. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να κλείσετε το ερώτημα. 

9. Να ανοίξετε το ερώτημα BalanderQuery. Να κάνετε τις κατάλληλες τροποποιήσεις 

χρησιμοποιώντας τον μπαλαντέρ ?, ώστε το ερώτημα να εμφανίζει τα δεδομένα των 

ατόμων των οποίων το όνομα είναι Άντρεα ή Άντρια. 

 

Πόσες εγγραφές εμφανίζει; ;………………………………………… 

10. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να κλείσετε το ερώτημα. 

11. Να ανοίξετε το ερώτημα SortQuery.  Να κάνετε τις κατάλληλες τροποποιήσεις, ώστε το 

ερώτημα να εμφανίζει τα δεδομένα των ατόμων που είναι αγόρια και το πεδίο 

ActivityCode έχει τιμή μεγαλύτερη του 5. Τα δεδομένα να είναι ταξινομημένα σε 

αύξουσα σειρά τόσο με το επίθετο όσο και με το όνομα. 

 

      Πόσες εγγραφές εμφανίζει;………………………………………… 

12. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να κλείσετε το ερώτημα. 

13. Να τερματίσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

14. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων School_Groups.accdb από τον φάκελό σας. 

15. Να δημιουργήσετε, αποθηκεύσετε και κλείσετε τα παρακάτω ερωτήματα. 

(α) CclassQuery: Περιέχει όλα τα πεδία του πίνακα Μαθητές. Το ερώτημα να 

παρουσιάζει τους μαθητές της Γ’ τάξης. Τα αποτελέσματα να είναι ταξινομημένα σε 
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αύξουσα σειρά με βάση το Επώνυμο και σε φθίνουσα σειρά με βάση τον αριθμό 

μητρώου. 

(β) StartΚQuery: Περιέχει όλα τα πεδία του πίνακα Μαθητές. Το ερώτημα να 

παρουσιάζει τους μαθητές των οποίων το όνομα ή το επώνυμο ξεκινά από το 

γράμμα Κ. 

(γ) GiannosQuery: Περιέχει όλα τα πεδία του πίνακα Μαθητές. Το ερώτημα να 

παρουσιάζει τους μαθητές των οποίων το όνομα είναι είτε Γιάννος είτε Γιάννης. Να 

χρησιμοποιήσετε τον μπαλαντέρ ? 

(δ) Tmima2Query: Περιέχει όλα τα πεδία του πίνακα Μαθητές. Το ερώτημα να 

παρουσιάζει τους μαθητές των οποίων το τμήμα τελειώνει στον αριθμό 2. 

16. Να τερματίσετε και την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

17. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων School_Groups.accdb από τον φάκελό σας. 

18. Να δημιουργήσετε τα παρακάτω ερωτήματα. 

(α) Query1: Περιέχει όλα τα πεδία του πίνακα Students. Το ερώτημα να παρουσιάζει 

τους μαθητές των οποίων το όνομα δεν τελειώνει σε α. 

(β) Query2: Περιέχει όλα τα πεδία του πίνακα Students. Το ερώτημα να παρουσιάζει 

τους μαθητές των οποίων το όνομα αποτελείται από 5 γράμματα και ξεκινά από το 

γράμμα Α. 

(γ) Query3: Περιέχει όλα τα πεδία του πίνακα Students. Το ερώτημα να παρουσιάζει 

τα κορίτσια για τα οποία η χρονολογία εγγραφής είναι το 2011. 

19. Να τερματίσετε και την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

 Δραστηριότητες για το Σπίτι  

20. Να συμπληρώσετε την κατάλληλη έκφραση που θα ορίζατε ως κριτήριο, ώστε να 

πετύχετε την αντίστοιχη λειτουργία της διπλανής στήλης: 

Έκφραση Περιγραφή 

(α)  Το όνομα ξεκινά με το γράμμα G 

(β)  Το όνομα τελειώνει στο γράμμα s 

(γ)  
Το όνομα ξεκινά με οποιοδήποτε γράμμα αλλά 
τελειώνει σε “ou” 
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21. Τι αποτέλεσμα θα δώσουν οι πιο κάτω εκφράσεις κριτηρίων: 

Έκφραση Αποτέλεσμα 

=35 (α) Ίσο με τον αριθμό 35 

>36 (β)  

<40 (γ)  

<>0 (δ)  

Between 1/1/2013 and 31/12/2013 (ε)  

>=50 (στ)  

<=46 (ζ)  

<50 AND >40 (η)  

48 OR 52 (θ)  

NOT Ελένη (ι)  

Ν* 
    ή 
Ν% 
 

(ια)  

Ν???ς 
    ή 
Ν_ _ _ς 
 

(ιβ)  

 



 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.6.M16 

Δημιουργία Ερωτημάτων από δύο Συσχετιζόμενους Πίνακες 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να δημιουργούμε και να ονομάζουμε ένα ερώτημα βασισμένο σε δύο πίνακες, χρησιμοποιώντας 

συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης/επιλογής. 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

2. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Grammatia with NO Relations.accdb από τον 

φάκελό σας. 

3. Να ανοίξετε τον πίνακα Μαθητής και το ερώτημα Μαθητής Query σε προβολή φύλλου 

δεδομένων. 

4. Να συγκρίνετε αυτά τα δύο (τον πίνακα με το ερώτημα). Τι παρατηρείτε; 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

5. Πόσες εγγραφές έχει ο πίνακας Μαθητής;  ..................................................................  

6. Πόσες εγγραφές έχει το ερώτημα Μαθητής Query;  ...................................................  

7. Ακολούθως, να κλείσετε το ερώτημα και τον πίνακα, και να τερματίσετε και την 

εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

8. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Grammatia.accdb από τον φάκελό σας. 

9. Να ανοίξετε τον πίνακα Μαθητής και το ερώτημα Μαθητής Query σε προβολή φύλλου 

δεδομένων. 

10. Να συγκρίνετε αυτά τα δύο (τον πίνακα με το ερώτημα). Τι παρατηρείτε; 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

11. Πόσες εγγραφές έχει ο πίνακας Μαθητής;  ..................................................................  

12. Πόσες εγγραφές έχει το ερώτημα Μαθητής Query;  ...................................................  

13. Ακολούθως, να κλείσετε και το ερώτημα και τον πίνακά σας. 

14. Να ελέγξετε εάν υπάρχουν προκαθορισμένες σχέσεις μεταξύ των πινάκων στη βάση 

δεδομένων σας. Πόσες είναι αυτές οι σχέσεις;  .............................................................  
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15. Να περιγράψετε με συντομία τα είδη των σχέσεων που υπάρχουν στη βάση 

δεδομένων σας. 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

16. Να διαγράψετε τη σχέση Ένα Προς Πολλά μεταξύ των πινάκων ΤΜΗΜΑ και 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

17. Να δημιουργήσετε ξανά τη σχέση που έχετε διαγράψει μεταξύ των πινάκων ΤΜΗΜΑ 

και ΜΑΘΗΤΗΣ, χρησιμοποιώντας όμως τα κατάλληλα πεδία. Στη συνέχεια, να κλείσετε 

και να αποθηκεύσετε τη σχέση σας. 

18. Να τερματίσετε και την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

19. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Friends.accdb από τον φάκελό σας. 

20. Να επιλέξετε τον πίνακα FamilyDetails και να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να 

εμφανίζει μόνο τα πεδία Firstname, Surname, Relation και TelNumber των μελών 

της οικογένειας που ο κωδικός των φίλων τους είναι μεταξύ του 1001 και του 1006 

συμπεριλαμβανομένων. Στη συνέχεια, να το αποθηκεύσετε με το όνομα 

Family members with ID 1001-1006 και να το κλείσετε. 

21. Πόσους πίνακες χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε το ερώτημά σας;  ...................  

22. Να επιλέξετε τον πίνακα FamilyDetails και να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να 

εμφανίζει μόνο τα πεδία FamilyCode, Firstname, Surname και TelNumber των 

μελών της οικογένειας που η σχέση τους είναι σχέση Πατέρας. Στη συνέχεια, να το 

αποθηκεύσετε με το όνομα Family members with Father Details και να το κλείσετε. 

Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

23. Να επιλέξετε τον πίνακα PersonalData και να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να 

εμφανίζει μόνο τα πεδία Firstname, Surname, Birthdate και TelNumber των 

προσωπικών φίλων που η σχέση τους είναι σχέση Πατέρας ή Μητέρα. Στη συνέχεια, να 

το αποθηκεύσετε με το όνομα Family members with Father Or Mother και να το 

κλείσετε. 

24. Πόσους πίνακες χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε το ερώτημα σας;  ...................  

25. Να επιλέξετε τον πίνακα PersonalData και να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να 
εμφανίζει μόνο τα πεδία Firstname, Surname, Birthdate και TelNumber των 
προσωπικών φίλων που η σχέση τους είναι όλες οι σχέσεις εκτός από Αδερφή. Στη 
συνέχεια, να το αποθηκεύσετε με το όνομα Family members NO Sister και να το 
κλείσετε. 
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26. Να επιλέξετε τον πίνακα PersonalData και να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να 

εμφανίζει μόνο τα πεδία Firstname, Surname, Birthdate και TelNumber των 

προσωπικών φίλων που η σχέση τους είναι όλες οι σχέσεις. Στη συνέχεια, να το 

αποθηκεύσετε με το όνομα Family members All Relations και να το κλείσετε. 

27. Να επιλέξετε τον πίνακα PersonalData και να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να 

εμφανίζει μόνο τα πεδία Firstname, Surname, Birthdate και TelNumber των 

προσωπικών φίλων που η σχέση τους είναι σχέση Πατέρας και των προσωπικών φίλων 

με μικρό όνομα Αλέξανδρος. Στη συνέχεια, να το αποθηκεύσετε με το όνομα 

Family members Father AND Firstname και να το κλείσετε. 

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

28. Να τροποποιήσετε το ερώτημα Family members with ID 1001-1006, ώστε να 

εμφανίζει τα δεδομένα των μελών της οικογένειας ταξινομημένα κατά αύξουσα σειρά 

βάσει της σχέσης. Πόσες εγγραφές εμφανίζει;  .............................................................  

29. Να αποθηκεύσετε το ερώτημα με νέο όνομα το Family members with Ascending 

Relation και να το κλείσετε. 

30. Να τροποποιήσετε το ερώτημα Family members with Father Or Mother, ώστε να 

εμφανίζει τα δεδομένα των μελών της οικογένειας με την επιπρόσθετη σχέση ή Αδερφός. 

Πόσες εγγραφές εμφανίζει;  ........................................................................................  

31. Να αποθηκεύσετε το ερώτημα με νέο όνομα το Family members with Father Or 

Mother Or Brother και να το κλείσετε. 

32. Να τροποποιήσετε το ερώτημα Family members All Relations, ώστε να εμφανίζει 

τα δεδομένα των μελών της οικογένειας που γεννήθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 

12/8/1999 και 13/8/1999. Πόσες εγγραφές εμφανίζει;  ..................................................  

33. Να αποθηκεύσετε το ερώτημα με νέο όνομα το Family members All Relations 

12-13/8/99 και να το κλείσετε. 

34. Να τερματίσετε και την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

Δραστηριότητες για το Σπίτι 

35. Να αντιστοιχίσετε τους ορισμούς της 1ης στήλης με την αντίστοιχη περιγραφή της 

2ης στήλης: 

(α) Πρωτεύον κλειδί  1. 
Πεδίο πρωτεύον κλειδί σε συσχετιζόμενο 
πίνακα 

(β) Δευτερεύον κλειδί  2. 
Πεδίο που αναγνωρίζει μοναδικά την κάθε 
εγγραφή 

(γ) Συγκριτικοί τελεστές  3. AND, OR, NOT, * 

(δ) Λογικοί τελεστές  4. <, >, <=, >=, =, <>, between …and … 
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36. Η παρακάτω διάταξη σχέσεων υποδηλώνει την ύπαρξη της σχέσης Ένα Προς Πολλά 

(1-∞) μεταξύ των πινάκων ΤΜΗΜΑ και ΜΑΘΗΤΗΣ: 

 

(α) Να σχεδιάσετε ένα ερώτημα που να εμφανίζει μόνο τα πεδία Όνομα Μαθητή, 

Επίθετο Μαθητή και τον Αριθμό Αίθουσας και να εισαγάγετε κριτήριο κάτω 

από το κατάλληλο πεδίο, ώστε το ερώτημα να εμφανίζει τα δεδομένα των μαθητών 

που ανήκουν στο τμήμα Γ3 και που κατάγονται από την πόλη «Λεμεσός». 

 

(β) Να σχεδιάσετε ένα ερώτημα που να εμφανίζει μόνο τα πεδία Αριθμός Μητρώου, 

Όνομα Μαθητή και Επίθετο Μαθητή και να εισαγάγετε κριτήριο κάτω από τα 

κατάλληλα πεδία, ώστε το ερώτημα να εμφανίζει τα δεδομένα των μαθητών που δεν 

ανήκουν σε τμήμα της Γ’ τάξης (Γ1, Γ2, Γ3, Γ4) κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019. 

 

 



 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.6.M17 

Δημιουργία και Εκτύπωση Εκθέσεων 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να κατανοούμε ότι μια έκθεση/αναφορά χρησιμοποιείται για την παρουσίαση επιλεγμένων 

πληροφοριών ενός πίνακα ή ενός ερωτήματος  
 Να δημιουργούμε και να ονομάζουμε μια απλή έκθεση/αναφορά βασισμένη σ’ έναν πίνακα ή 

ερώτημα 
 Να επεξεργαζόμαστε έκθεση/αναφορά: να μεταβάλουμε τη διευθέτηση των πεδίων δεδομένων και 

των επικεφαλίδων στη διάταξη μιας έκθεσης/αναφοράς 
 Να δημιουργούμε και να ονομάζουμε μια ομαδοποιημένη έκθεση/αναφορά.  Να ταξινομούμε 

εγγραφές και να υπολογίζουμε συνοπτικές τιμές, όπως:  άθροισμα, ελάχιστο, μέγιστον, μέσος όρος 

 Να επεξεργαζόμαστε έκθεση/αναφορά: να προσθέτουμε, τροποποιούμε κείμενο στην Κεφαλίδα ή 

το Υποσέλιδο.  

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

2. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων YouthCentre.accdb από τον φάκελό σας. 

3. Να ανοίξετε τον πίνακα YouthMembers σε προβολή φύλλου δεδομένων και την έκθεση 

YouthMembersReport σε προβολή έκθεσης. 

4. Να συγκρίνετε αυτά τα δύο (τον πίνακα με την έκθεση). Ποιοι κατά την άποψή σας 

είναι οι λόγοι δημιουργίας μιας έκθεσης; 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

5. Να κλείσετε στη συνέχεια και τον πίνακα και την έκθεση. 

6. Να επιλέξετε ξανά τον πίνακα YouthMembers, και χρησιμοποιώντας τον 

οδηγό εκθέσεων (Report Wizard), να δημιουργήσετε μια νέα έκθεση. 

7. Να επιλέξετε να εμφανίζονται στην έκθεση ΟΛΑ τα πεδία του πίνακά σας. 

8. Να εφαρμόσετε ομαδοποίηση στην έκθεση με βάση το πεδίο Surname, αφού πρώτα 

αφαιρέσετε την ομαδοποίηση με βάση το πεδίο ActivityCode. 

9. Να εφαρμόσετε ταξινόμηση στην έκθεση με βάση το πεδίο Birthdate, κατά αύξουσα 

σειρά. 

10. Να χρησιμοποιήσετε την κλιμακωτή διάταξη (Stepped) και τον οριζόντιο 

προσανατολισμό (Landscape). 



Γ.6.Μ17 Γ.6 Βάσεις Δεδομένων 

120 

11. Να αποθηκεύσετε την έκθεση με το όνομα Η πρώτη μου οδηγούμενη έκθεση και να 

την ανοίξετε σε προβολή προεπισκόπησης έκθεσης (Print Preview). 

12. Να εκτυπώσετε την πρώτη σελίδα της έκθεσης που έχετε δημιουργήσει στον 

προεπιλεγμένο εκτυπωτή του εργαστηρίου σας. 

13. Να προσθέσετε σημείο αλλαγής σελίδας πριν από την εμφάνιση της περιοχής 

Surname Header. Να ανοίξετε την έκθεση σε προβολή προεπισκόπησης έκθεσης 

(Print Preview) και να σημειώσετε τον αριθμό των σελίδων της έκθεσης…………………… 

14.  Ακολούθως, να κλείσετε την έκθεση, αποθηκεύοντας τις αλλαγές που κάνατε. 

15. Να διαγράψετε την έκθεση YouthMembersReport από τη βάση δεδομένων. 

16. Να επιλέξετε τον πίνακα Activities, και χρησιμοποιώντας τον 

οδηγό εκθέσεων (Report Wizard), να δημιουργήσετε μια νέα έκθεση. 

17. Να επιλέξετε να εμφανίζονται στην έκθεση ΟΛΑ τα πεδία του πίνακά σας. 

18. Να εφαρμόσετε ομαδοποίηση στην έκθεση με βάση το πρώτο γράμμα του πεδίου 

Description, αφού πρώτα αφαιρέσετε οποιαδήποτε άλλη ομαδοποίηση (αν υπάρχει). 

19. Να εφαρμόσετε ταξινόμηση στην έκθεση με βάση το πεδίο Description, κατά αύξουσα 

σειρά, και να φροντίσετε έτσι ώστε να εμφανίζεται το άθροισμα του πεδίου 

RegistrationFees για κάθε ομάδα. 

20. Να χρησιμοποιήσετε την κλιμακωτή διάταξη (Stepped) και τον οριζόντιο 

προσανατολισμό (Landscape). 

21. Να αποθηκεύσετε την έκθεση με το όνομα Ομαδοποίηση και να την ανοίξετε σε 

προβολή σχεδίασης (Design View). 

22. Να τροποποιήσετε τον τίτλο Ομαδοποίηση και τον κάνετε Δραστηριότητες. 

23. Να τροποποιήσετε τη διάταξη των πεδίων δεδομένων και επικεφαλίδων έτσι ώστε να 

εμφανίζονται οι τιμές για τα πεδία RegistrationFees αριστερότερα από τις επικεφαλίδες 

και τις τιμές του ActivityCode.  

24. Να τερματίσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

25. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων MySchool.accdb από τον φάκελό σας. 

26. Να δημιουργήσετε μία έκθεση για τον πίνακα Student, που να εμφανίζει ΟΛΑ τα πεδία 

του πίνακά σας, ομαδοποιημένα με βάση το πεδίο sex, αφού πρώτα αφαιρέσετε την 

ομαδοποίηση με βάση το πεδίο GroupID και με κατακόρυφο προσανατολισμό 

(Portrait). 
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27. Να αποθηκεύσετε την έκθεση με το όνομα StudentReport και να την ανοίξετε σε 

προβολή προεπισκόπησης έκθεσης. 

28. Ακολούθως, να κλείσετε την έκθεση. 

29. Να τερματίσετε και την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

30. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων YouthCentre.accdb από τον φάκελό σας. 

31. Να δημιουργήσετε μια νέα έκθεση για τον πίνακα Activities, που να εμφανίζει ΟΛΑ τα 

πεδία του πίνακά σας. 

32. Να αποθηκεύσετε την έκθεση με το όνομα ActivitiesReport και να την ανοίξετε σε 

προβολή σχεδίασης. 

33. Να επιλέξετε από την κεφαλίδα της έκθεσης (Report Header) την ετικέτα 

ActivitiesReport και να της αλλάξετε τον τίτλο σε Έκθεση Ενεργειών και το μέγεθος 

των γραμμάτων της σε 26 στιγμές. 

34. Να της εφαρμόσετε επίσης, πλάγια γραφή, χρώμα γραμμάτων κόκκινο, και 

γραμματοσειρά Times New Roman. 

35. Να αυξομειώσετε τις διαστάσεις της, μέχρι που η ετικέτα να είναι ίση με το κείμενο που 

είναι μέσα της. 

36. Να κρύψετε το πλέγμα σχεδίασης της έκθεσης. 

37. Ακολούθως, να κλείσετε την έκθεση, αποθηκεύοντας όμως τις αλλαγές που κάνατε. 

38. Να επιλέξετε την έκθεση ActivitiesReport και να την εκτυπώσετε στον προεπιλεγμένο 

εκτυπωτή του εργαστηρίου σας. 

39. Να τερματίσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

Δραστηριότητες για το Σπίτι 

40. Να καθορίσετε ποιες από τις πιο κάτω δηλώσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: 

Α/Α Δηλώσεις Σωστό Λάθος 

(α) 
Εκθέσεις είναι το αντικείμενο μέσω του οποίου μια βάση 

δεδομένων (π.χ. MS Access) εκτυπώνει τα δεδομένα. 
  

(β) 
Με τη χρησιμοποίηση του εργαλείου αυτόματης έκθεσης, 

μπορούμε να επιλέξουμε τα πεδία του πίνακα που 

θέλουμε να εμφανίζονται στην έκθεσή μας. 

  

(γ) 
Κατά τη δημιουργία εκθέσεων με τη βοήθεια του οδηγού 

εκθέσεων (Report Wizard), υπάρχει η δυνατότητα 

ομαδοποίησης των εγγραφών. 
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(δ) 
Οι εκθέσεις είναι χρήσιμα εργαλεία που βοηθούν στην 

καλύτερη απεικόνιση των ερωτημάτων με σκοπό την 

εκτύπωσή τους. 

  

(ε) Μπορώ να δημιουργήσω έκθεση μόνο από πίνακα.   

(στ) 
Κατά τη δημιουργία εκθέσεων με τη βοήθεια του οδηγού 

εκθέσεων (Report Wizard) δεν υπάρχει η δυνατότητα 

ταξινόμησης. 

  

(ζ) 

Με τη χρησιμοποίηση του οδηγού εκθέσεων 

(Report Wizard), μπορούμε να επιλέξουμε τα πεδία του 

πίνακα που θέλουμε να εμφανίζονται στην έκθεσή μας. 

  

(η) 

Η έκθεση είναι ένας τρόπος για να παρουσιάσει τις 

πληροφορίες σε μια μορφή που είναι κατάλληλη για 

εκτύπωση. 

  

(θ) 
Ένα από τα πλεονεκτήματα των εκθέσεων είναι ότι 

μπορείτε να ομαδοποιήσετε δεδομένα σχετικά με την 

έκθεση. 

  

41. Να αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να δημιουργήσουμε μια 

έκθεση. Ποιος κατά την άποψή σας είναι ο καλύτερος και γιατί; 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

42. Μια έκθεση χρησιμοποιείται για: 

(α) Παρουσίαση δεδομένων 

(β) Φιλτράρισμα δεδομένων 

(γ) Καταχώρηση δεδομένων 

(δ) Αντιγραφή δεδομένων 

43. Με πόσους τρόπους μπορούμε να δημιουργήσουμε μια έκθεση; 

(α) 2 

(β) 3 

(γ) 4 

(δ) 8 

 



 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.6.M18 

Επαναληπτική Άσκηση 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να δημιουργούμε ερωτήματα με / χωρίς κριτήρια 

 Να δημιουργούμε εκθέσεις. 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

2. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων CARS.accdb από τον φάκελό σας. 

3. Να επιλέξετε τον πίνακα Ενοικίαση και να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να 

εμφανίζει μόνο τα πεδία Πινακίδα_Εγγραφής, Ημερομηνία_Παραλαβής, 

Ημερομηνία_Επιστροφής και Αρ_Ενοικίασης με αυτή τη σειρά. Στη συνέχεια, να το 

αποθηκεύσετε με το όνομα Ενοικίαση Query και να το κλείσετε. 

4. Να επιλέξετε το ερώτημα Ενοικίαση Query και να δημιουργήσετε μια έκθεση που να 

παρουσιάζει ΟΛΑ τα πεδία του ερωτήματός σας. Στη συνέχεια, να την αποθηκεύσετε με 

το όνομα Ενοικίαση Report και να την κλείσετε. 

5. Να επιλέξετε τον πίνακα Πελάτης και να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να 

εμφανίζει μόνο τα πεδία Επίθετο, Διεύθυνση και Πόλη των πελατών οι οποίοι 

διαμένουν στην πόλη Λευκωσία, ταξινομημένα κατά αύξουσα σειρά με βάση το πεδίο 

Ημερομηνία_Γέννησης. Στη συνέχεια, να το αποθηκεύσετε με το όνομα 

Λευκωσία Query και να το κλείσετε. 

6. Να επιλέξετε τον πίνακα Αυτοκίνητο και να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να 

εμφανίζει μόνο τα πεδία Μάρκα και Τιμή_Ενοικίασης των αυτοκινήτων που η τιμή 

ενοικίασης τους είναι μεγαλύτερη των €15. Στη συνέχεια, να το αποθηκεύσετε με το 

όνομα Μεγαλύτερη15 Query και να το κλείσετε. 

7. Να επιλέξετε το ερώτημα Μεγαλύτερη15 Query και να δημιουργήσετε μια έκθεση 

που να παρουσιάζει ΟΛΑ τα πεδία του ερωτήματός σας. Στη συνέχεια, να την 

αποθηκεύσετε με το όνομα Μεγαλύτερη15 Report και να την κλείσετε. 

8. Να επιλέξετε τον πίνακα Αυτοκίνητο και να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να 

εμφανίζει μόνο τα πεδία Πινακίδα_Εγγραφής, Μάρκα και Τιμή_Ενοικίασης των 

αυτοκινήτων που η τιμή ενοικίασής τους είναι μεταξύ των €20 και €40 

συμπεριλαμβανομένων. Στη συνέχεια, να το αποθηκεύσετε με το όνομα 

Μεταξύ20και40 Query και να το κλείσετε. 

9. Να επιλέξετε τον πίνακα Αυτοκίνητο και να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να 

εμφανίζει μόνο τα πεδία Πινακίδα_Εγγραφής και Τιμή_Ενοικίασης των αυτοκινήτων 

που η τιμή ενοικίασής τους είναι €25 ή €35. Στη συνέχεια, να το αποθηκεύσετε με το 

όνομα 25η35 Query και να το κλείσετε. 
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10. Να επιλέξετε τον πίνακα Πελάτης και να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να 

εμφανίζει μόνο τα πεδία Επίθετο και Τηλέφωνο των πελατών οι οποίοι διαμένουν στην 

πόλη που το όνομά της αρχίζει από το γράμμα Π, ταξινομημένα κατά φθίνουσα σειρά με 

βάση το πεδίο Επίθετο. Στη συνέχεια, να το αποθηκεύσετε με το όνομα 

ΑρχίζειμεΠ Query και να το κλείσετε. 

11. Να επιλέξετε το ερώτημα ΑρχίζειμεΠ Query και να δημιουργήσετε μια έκθεση που 

να παρουσιάζει ΟΛΑ τα πεδία του ερωτήματός σας. Στη συνέχεια, να την αποθηκεύσετε 

με το όνομα ΑρχίζειμεΠ Report και να την κλείσετε. 

12. Να επιλέξετε τον πίνακα Πελάτης και να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να 

εμφανίζει μόνο τα πεδία Επίθετο, Τηλέφωνο και Αρ_Αδειας_Οδήγησης των 

πελατών που το τηλέφωνό τους τελειώνει με τον αριθμό 3. Στη συνέχεια, να το 

αποθηκεύσετε με το όνομα Τελειώνειμετο3 Query και να το κλείσετε. 

13. Να επιλέξετε τον πίνακα Αυτοκίνητο και να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να 

εμφανίζει μόνο τα πεδία Πινακίδα_Εγγραφής, Μάρκα και Μοντέλο του αυτοκινήτου 

που είναι καταχωρημένο με την πινακίδα εγγραφής KIA310. Στη συνέχεια, να το 

αποθηκεύσετε με το όνομα KIA310 Query και να το κλείσετε. 

14. Να τερματίσετε και την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

15. Να ανοίξετε ξανά τη βάση δεδομένων CARS.accdb από τον φάκελό σας. 

16. Να επιλέξετε τον πίνακα Αυτοκίνητο και να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να 

εμφανίζει μόνο τα πεδία Πινακίδα_Εγγραφής και Τιμή_Ενοικίασης των αυτοκινήτων 

που ο τελευταίος αριθμός της πινακίδας εγγραφής τους είναι το 8 και η τιμή ενοικίασης 

τους είναι μεγαλύτερη των €75. Στη συνέχεια, να το αποθηκεύσετε με το όνομα 

8και75 Query και να το κλείσετε. 

17. Να επιλέξετε τον πίνακα Ενοικίαση και να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να 

εμφανίζει μόνο τα πεδία Αρ_Ενοικίασης, Αρ_Πελάτη και Πινακίδα_Εγγραφής των 

αυτοκινήτων που έχουν αριθμό ενοικίασης το CS-CR1 ή το CS-CR11. Στη συνέχεια, να το 

αποθηκεύσετε με το όνομα CS-CR1ηCS-CR11 και να το κλείσετε. 

18. Να επιλέξετε τον πίνακα Πελάτης και να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να 

εμφανίζει μόνο τα πεδία Όνομα και Ημερομηνία_Γέννησης των πελατών που 

γεννήθηκαν μετά την 1/1/1980 συμπεριλαμβανομένης. Στη συνέχεια, να το 

αποθηκεύσετε με το όνομα 1980 Query και να το κλείσετε. 

19. Να επιλέξετε το ερώτημα 1980 Query και να δημιουργήσετε μια έκθεση που να 

παρουσιάζει ΟΛΑ τα πεδία του ερωτήματός σας. Στη συνέχεια, να την αποθηκεύσετε με 

το όνομα 1980 Report και να την κλείσετε. 

20. Να επιλέξετε τον πίνακα Αυτοκίνητο και να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να 

εμφανίζει μόνο τα πεδία Πινακίδα_Εγγραφής, Μάρκα και Μοντέλο των αυτοκινήτων 
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που η τιμή ενοικίασής τους είναι μικρότερη των €50 συμπεριλαμβανομένης. Στη 

συνέχεια, να το αποθηκεύσετε με το όνομα Μικρότερη50 Query και να το κλείσετε. 

21. Να επιλέξετε το ερώτημα Μικρότερη50 Query και να δημιουργήσετε μια έκθεση που 

να παρουσιάζει ΟΛΑ τα πεδία του ερωτήματός σας. Στη συνέχεια, να την αποθηκεύσετε 

με το όνομα Μικρότερη50 Report και να την κλείσετε. 

22. Να τερματίσετε και την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

23. Να ανοίξετε το αρχείο C.6.Μ17-Quiz.htm από τον φάκελό σας και να απαντήσετε όλες 

τις ερωτήσεις. Έτσι θα κάνετε αυτοέλεγχο των γνώσεών σας. Μόλις το ολοκληρώσετε, 

ενημερώστε τον/την καθηγητή/καθηγήτριά σας. 

Δραστηριότητες για το Σπίτι 

24. Ποιο είναι το αποτέλεσμα του πιο κάτω ερωτήματος; 

 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

25. Ποια η χρησιμότητα των ερωτημάτων στις Βάσεις Δεδομένων; 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

26. Ποιος ο ρόλος των χαρακτήρων Μπαλαντέρ στα ερωτήματα; 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  
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Δραστηριότητες για το Σπίτι 

27. Να καθορίσετε ποιες από τις πιο κάτω δηλώσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: 

Α/Α Δηλώσεις Σωστό Λάθος 

(α) 
Όταν εφαρμόζουμε ταξινόμηση σε έναν πίνακα, είναι 

δυνατόν αυτή να γίνει με βάση περισσότερα από ένα 

πεδία. 

  

(β) 
Όταν εφαρμόζουμε ταξινόμηση σε μια φόρμα, τότε αυτή 

μπορεί να γίνει με βάση μόνο ένα πεδίο κάθε φορά. 
  

(γ) 
Κατά τη δημιουργία εκθέσεων με τη βοήθεια του οδηγού 

εκθέσεων (Report Wizard) δεν υπάρχει η δυνατότητα 

ταξινόμησης. 

  

(δ) 
Η ταξινόμηση των ερωτημάτων μπορεί να γίνει μόνο 

μέσα από τον πίνακα αποτελέσματος του ερωτήματος. 
  

(ε) 
Με την αποθήκευση ενός πίνακα που έχει υποστεί 

ταξινομήσεις, αποθηκεύονται και οι ταξινομήσεις του. 
  

 



 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.6.M19 

Βοήθεια – Γραμμές Εργαλείων – Εξαγωγή Αποτελεσμάτων 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να χρησιμοποιούμε τις διαθέσιμες λειτουργίες/πόρους Βοήθειας 

 Να εμφανίζουμε και να αποκρύπτουμε τις διαθέσιμες γραμμών εργαλείων 
 Να επαναφέρουμε και να ελαχιστοποιούμε την κορδέλα (ribbon) 

 Να εξάγουμε ένα πίνακα, τα αποτελέσματα ενός ερωτήματος σε αρχείο υπολογιστικών φύλλων, 

αρχείο κειμένου (.txt, .csv), μορφή XML σε μια συγκεκριμένη θέση στον δίσκο. 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

2. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων YouthCentre.accdb από τον φάκελό σας. 

3. Να ελαχιστοποιήσετε την κορδέλα πατώντας το κουμπί που βλέπετε στην πιο κάτω 

εικόνα. Εναλλακτικά μπορείτε να πατήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+F1. 

 

4. Να επαναφέρετε την κορδέλα πατώντας το κουμπί  ή χρησιμοποιώντας τον 

συνδυασμό πλήκτρων CTRL+F1. 

5. Να αποκρύψετε την γραμμή εργαλείων Create ακολουθώντας τα πιο κάτω βήματα: 

(α) Να επιλέξετε File  Options 

(β) Να αφαιρέσετε την επιλογή από την γραμμή εργαλείων Create 

 

(γ) Να πατήσετε το κουμπί ΟΚ 

6. Να ενεργοποιήσετε τη βοήθεια της Microsoft Access. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε 

πατώντας το κουμπί  από την γραμμή εργαλείων Help, είτε πατώντας το κουμπί F1 

από το πληκτρολόγιό σας.  

7. Να αναζητήσετε βοήθεια για το θέμα «format table backcolor». 

8. Να επιλέξετε το πρώτο άρθρο που σας εμφανίζει και να το διαβάσετε χρησιμοποιώντας 

τον φυλλομετρητή (browser) σας.   
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9. Να ανοίξετε τον πίνακα YouthMembers.  

10. Να εξάγετε τα περιεχόμενα του πίνακα σε αρχείο υπολογιστικών φύλλων. 

 

11. Να αποθηκεύσετε το αρχείο στον φάκελο σας με όνομα YouthExcel.xlsx 

12. Σε ποιες άλλες μορφές μπορείτε να εξάγετε τα στοιχεία του πίνακα; 

 .......................................................................................................................  

13. Να κλείσετε τον πίνακα YouthMembers και να τερματίσετε την εφαρμογή βάσεων 

δεδομένων. 

Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

14. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων MySchool.accdb. 

15. Να αποκρύψετε την γραμμή εργαλείων Database Tools. 

16. Να αναζητήσετε βοήθεια για το θέμα  «export data to excel». Να επιλέξετε το πρώτο 

άρθρο και να το εμφανίσετε στον φυλλομετρητή σας.  

17. Να ανοίξετε το ερώτημα Στοιχεία Μαθητών. 

18. Να εξάγετε τα στοιχεία του ερωτήματος σε μορφή XML. 

19. Να αποθηκεύσετε το αρχείο στον φάκελο σας με όνομα students.xml. 

20. Να κλείσετε τον πίνακα και να τερματίσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

 



 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.6.M20 

Ρυθμίσεις Εκτύπωσης 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να αλλάζουμε τον προσανατολισμό (οριζόντιος, κατακόρυφος) πίνακα, φόρμας, αποτελεσμάτων 

ερωτήματος, έκθεσης/αναφοράς 
 Να αλλάζουμε το μεγέθους του χαρτιού εκτύπωσης  

 Να εξάγουμε μια έκθεση/αναφορά σε μορφή φορητού μορφότυπου εγγράφου (.pdf - portable 
document format) σε μια συγκεκριμένη θέση στον δίσκο 

 Να εκτυπώνουμε και να εκτελούμε προεπισκόπηση μιας σελίδας, επιλεγμένων εγγραφών ή 
συνολικού πίνακα 

 Να εκτυπώνουμε και να εκτελούμε προεπισκόπηση όλων των εγγραφών ή συγκεκριμένων σελίδων 

χρησιμοποιώντας μια διάταξη φόρμας 
 Να εκτυπώνουμε και να εκτελούμε προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων ενός ερωτήματος 

 Να εκτυπώνουμε και να εκτελούμε προεπισκόπηση συγκεκριμένων σελίδων μιας έκθεσης/αναφοράς 

ή ολόκληρης της έκθεσης/αναφοράς. 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

2. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων YouthCentre.accdb από τον φάκελό σας. 

3. Να ανοίξετε την έκθεση Members.  

4. Να αλλάξετε τον προσανατολισμό της έκθεσης σε οριζόντιο (landscape). 

 

5. Να αλλάξετε το μέγεθος του χαρτιού σε Α5. 

 

6. Να εκτυπώσετε την 1η σελίδα της έκθεσης και να κλείσετε την έκθεση. 

7. Να ανοίξετε το ερώτημα BirthdayQuery. 

8. Να αλλάξετε το πάνω περιθώριο (top margin) σε 10 mm, επιλέγοντας τα πιο κάτω: 

(α) File  Print  Print Preview 

(β) Page Setup 
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9. Να εξάγετε τα αποτελέσματα σε μορφή pdf στον φάκελο σας με όνομα printPDF.pdf 

10. Να κλείσετε το ερώτημα και να ανοίξετε τον πίνακα YouthMembers. 

11. Να επιλέξετε τις πρώτες 10 εγγραφές του πίνακα και να τις εκτυπώσετε, επιλέγοντας τα 

πιο κάτω: 

(α) File  Print  Print 

(β) Selected Records 

12. Να κλείσετε τον πίνακα YouthnMembers και να τερματίσετε την εφαρμογή βάσεων 

δεδομένων. 

Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

13. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

14. Να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Bank.accdb από τον φάκελό σας. 

15. Να ανοίξετε την έκθεση CustomersReport. 

16. Να αλλάξετε το κάτω περιθώριο της έκθεσης σε 5mm. 

17. Να εκτυπώσετε τις σελίδες 2 και 3 και να κλείσετε την έκθεση. 

18. Να ανοίξετε τον πίνακα Customers. 

19. Να επιλέξετε τις εγγραφές 2 μέχρι και 6. 

20. Να αλλάξετε το μέγεθος του χαρτιού σε Β4 και τον προσανατολισμό της σελίδας σε 

οριζόντιο. 

21. Να εκτυπώσετε 2 αντίτυπα των επιλεγμένων εγγραφών. 

22. Να κλείσετε τον πίνακα και να τερματίσετε την εφαρμογή βάσεων δεδομένων. 

 



 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.6.M21-Μ25 

Ομαδική Εργασία (Project) 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να δημιουργούμε μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων προτεινόμενη ή κατά προτίμηση, από κάθε 

ομάδα μαθητών. 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης και Αξιολόγησης 

Να χωριστείτε σε ομάδες των 3 ή 4 ατόμων και να επιλέξετε ένα από τα προτεινόμενα 

θέματα ή να προτείνετε δικό σας θέμα για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης βάσης 

δεδομένων. Να χρησιμοποιήσετε τον κενό χώρο που υπάρχει στο φύλλο εργασίας για το 

κάθε στάδιο δημιουργίας της βάσης δεδομένων. 

1ο Προτεινόμενο Θέμα 

1. Ένα ιατρείο χρειάζεται να καταγράφει τους ασθενείς του και τα ραντεβού τους: 

(α) Πώς να ονομάσουμε τη βάση δεδομένων:  ..........................................................  

(β) Πώς να ονομάσουμε τον 1ο πίνακα:  ...................................................................  

(γ) Ποιο το όνομα του πρωτεύοντος κλειδιού για τον 1ο πίνακα:  .................................  

(δ) Να συμπληρώσετε πιο κάτω τα ονόματα των πεδίων και τους τύπους δεδομένων 

τους για τον 1ο πίνακα: 

Όνομα πεδίου Τύπος δεδομένων 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

(ε) Πώς να ονομάσουμε τον 2ο πίνακα:  ...................................................................  

(στ) Ποιο το όνομα του πρωτεύοντος κλειδιού για τον 2ο πίνακα:  .................................  
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(ζ) Να συμπληρώσετε πιο κάτω τα ονόματα των πεδίων και τους τύπους δεδομένων 

τους για τον 2ο πίνακα: 

Όνομα πεδίου Τύπος δεδομένων 

  

  

  

  

  

  

  

  

(η) Ποια η σχέση των δύο πινάκων της βάσης δεδομένων:  ........................................  

(θ) Να δημιουργήσετε δύο φόρμες εισαγωγής δεδομένων (Form1, Form2), μια για 

κάθε πίνακα, με ΟΛΑ τα πεδία του κάθε πίνακα. 

(ι) Να καταχωρήσετε 10 εγγραφές για τον κάθε πίνακα. 

(ια) Να δημιουργήσετε δύο ερωτήματα (Query1, Query2): 

 Το πρώτο ερώτημα να παρουσιάζει ΟΛΑ τα στοιχεία ΟΛΩΝ των ασθενών με 

αύξουσα αλφαβητική σειρά με βάση το πεδίο Επίθετο. 

 Το δεύτερο ερώτημα να παρουσιάζει ΟΛΟΥΣ τους ασθενείς που έχουν 

ραντεβού μια συγκεκριμένη μέρα. Να αποφασίσετε εσείς για ποια μέρα, 

ανάλογα με τα δεδομένα σας. 

(ιβ) Να δημιουργήσετε δύο εκθέσεις (Report1, Report2): 

 Η πρώτη έκθεση να παρουσιάζει ΟΛΟΥΣ τους ασθενείς που έχουν ραντεβού 

μια συγκεκριμένη μέρα. Να αποφασίσετε εσείς για ποια μέρα, ανάλογα με τα 

δεδομένα σας. 

 Η δεύτερη έκθεση να παρουσιάζει τα ραντεβού ενός συγκεκριμένου ασθενή 

τον τελευταίο χρόνο. Να αποφασίσετε εσείς για ποιον ασθενή, ανάλογα με τα 

δεδομένα σας. 
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  2ο Προτεινόμενο Θέμα 

2. Μια πιτσαρία χρειάζεται να καταγράφει τους πελάτες της, να διατηρεί στοιχεία για το 

μενού και να καταγράφει τις παραγγελίες των πελατών: 

(Σημείωση: Για να αποφευχθεί η χρήση πολλών πινάκων (περισσότερων των τριών 

πινάκων) θεωρείστε ότι σε κάθε παραγγελία επιτρέπεται να παραγγελθεί μόνο ένα είδος 

πίτσας.) 

(α) Πώς να ονομάσουμε τη βάση δεδομένων:  ..........................................................  

(β) Πώς να ονομάσουμε τον 1ο πίνακα:  ...................................................................  

(γ) Ποιο το όνομα του πρωτεύοντος κλειδιού για τον 1ο πίνακα:  .................................  

(δ) Να συμπληρώσετε πιο κάτω τα ονόματα των πεδίων και τους τύπους δεδομένων 

τους για τον 1ο πίνακα: 

Όνομα πεδίου Τύπος δεδομένων 

  

  

  

  

  

  

  

  

(ε) Πώς να ονομάσουμε τον 2ο πίνακα:  ...................................................................  

(στ) -Ποιο το όνομα του πρωτεύοντος κλειδιού για τον 2ο πίνακα:  ................................  

(ζ) Να συμπληρώσετε πιο κάτω τα ονόματα των πεδίων και τους τύπους δεδομένων 

τους για τον 2ο πίνακα: 

Όνομα πεδίου Τύπος δεδομένων 
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(η) Πώς να ονομάσουμε τον 3ο πίνακα:  ...................................................................  

(θ) Ποιο το όνομα του πρωτεύοντος κλειδιού για τον 3ο πίνακα:  ................................  

(ι) Να συμπληρώσετε πιο κάτω τα ονόματα των πεδίων και τους τύπους δεδομένων 

τους για τον 3ο πίνακα: 

Όνομα πεδίου Τύπος δεδομένων 

  

  

  

  

  

  

  

  

(ια) Ποιες οι σχέσεις των τριών πινάκων της βάσης δεδομένων:  ..................................  

(ιβ) Να δημιουργήσετε τρεις φόρμες εισαγωγής δεδομένων (Form1, Form2, Form3), 

μια για κάθε πίνακα, με ΟΛΑ τα πεδία του κάθε πίνακα. 

(ιγ) Να καταχωρήσετε 10 εγγραφές για τον κάθε πίνακα. 

(ιδ) Να δημιουργήσετε δύο ερωτήματα (Query1, Query2): 

 Το πρώτο ερώτημα να παρουσιάζει ΟΛΑ τα στοιχεία ΟΛΩΝ των πελατών με 

αύξουσα αλφαβητική σειρά με βάση το πεδίο Επίθετο. 

 Το δεύτερο ερώτημα να παρουσιάζει ΟΛΑ τα προϊόντα που έχουν τιμή κάτω 

από 15 ευρώ. 

(ιε) Να δημιουργήσετε δύο εκθέσεις (Report1, Report2): 

 Η πρώτη έκθεση να παρουσιάζει το μενού. 

 Η δεύτερη έκθεση να παρουσιάζει ΟΛΟΥΣ τους πελάτες με τις παραγγελίες 

τους για μια συγκεκριμένη μέρα. Να αποφασίσετε εσείς για ποια μέρα, 

ανάλογα με τα δεδομένα σας. 
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3ο Προτεινόμενο Θέμα 

3. Ένα θέατρο χρειάζεται να καταγράφει τους θεατές του, τις παραστάσεις και τις κρατήσεις 

των θεατών: 

(α) Πώς να ονομάσουμε τη βάση δεδομένων:  ..........................................................  

(β) Πώς να ονομάσουμε τον 1ο πίνακα:  ...................................................................  

(γ) Ποιο το όνομα του πρωτεύοντος κλειδιού για τον 1ο πίνακα:  .................................  

(δ) Να συμπληρώσετε πιο κάτω τα ονόματα των πεδίων και τους τύπους δεδομένων 

τους για τον 1ο πίνακα: 

Όνομα πεδίου Τύπος δεδομένων 

  

  

  

  

  

  

  

  

(ε) Πώς να ονομάσουμε τον 2ο πίνακα:  ...................................................................  

(στ) Ποιο το όνομα του πρωτεύοντος κλειδιού για τον 2ο πίνακα:  .................................  

(ζ) Να συμπληρώσετε πιο κάτω τα ονόματα των πεδίων και τους τύπους δεδομένων 

τους για τον 2ο πίνακα: 

Όνομα πεδίου Τύπος δεδομένων 
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(η) Πώς να ονομάσουμε τον 3ο πίνακα:  ...................................................................  

(θ) Ποιο το όνομα του πρωτεύοντος κλειδιού για τον 3ο πίνακα:  ................................  

(ι) Να συμπληρώσετε πιο κάτω τα ονόματα των πεδίων και τους τύπους δεδομένων 

τους για τον 3ο πίνακα: 

Όνομα πεδίου Τύπος δεδομένων 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(ια) Ποιες οι σχέσεις των τριών πινάκων της βάσης δεδομένων:  ..................................  

(ιβ) Να δημιουργήσετε τρεις φόρμες εισαγωγής δεδομένων (Form1, Form2, Form3), 

μια για κάθε πίνακα, με ΟΛΑ τα πεδία του κάθε πίνακα. 

(ιγ) Να καταχωρήσετε 10 εγγραφές για τον κάθε πίνακα. 

(ιδ) Να δημιουργήσετε δύο ερωτήματα (Query1, Query2): 

 Το πρώτο ερώτημα να παρουσιάζει ΟΛΑ τα στοιχεία ΟΛΩΝ των θεατών με 

αύξουσα αλφαβητική σειρά με βάση το πεδίο Επίθετο. 

 Το δεύτερο ερώτημα να παρουσιάζει ΟΛΟΥΣ τους θεατές που έχουν κάνει 

κράτηση για μια συγκεκριμένη παράσταση. Να αποφασίσετε εσείς για ποια 

παράσταση, ανάλογα με τα δεδομένα σας. 

(ιε) Να δημιουργήσετε δύο εκθέσεις (Report1, Report2): 

 Η πρώτη έκθεση να παρουσιάζει ΟΛΟΥΣ τους θεατές που έχουν κάνει κράτηση 

για μια συγκεκριμένη παράσταση. Να αποφασίσετε εσείς για ποια παράσταση, 

ανάλογα με τα δεδομένα σας. 

 Η δεύτερη έκθεση να παρουσιάζει τις κρατήσεις ενός συγκεκριμένου θεατή. 

Να αποφασίσετε εσείς για ποιο θεατή, ανάλογα με τα δεδομένα σας. 
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 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.7.M1 

Προγραμματίζοντας με το App Inventor–Εισαγωγή 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Το περιβάλλον εργασίας του App Inventor 

 Να χρησιμοποιούμε τα χειριστήρια (γραφικά αντικείμενα) button, label και image και να αλλάζουμε 
τις ιδιότητές τους 

 Να δοκιμάζουμε την εφαρμογή μας. 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Θα δημιουργήσουμε μία εφαρμογή που μεταφράζει σε 5 γλώσσες την ερώτηση «Πώς 

ονομάζεσαι;»  

(α) Να δημιουργήσετε μία νέα εφαρμογή με το όνομα What_is_your_name. 

 
(β) Να τοποθετήσετε στην οθόνη 5 button και 1 label. Η οθόνη σας πρέπει να μοιάζει με 

την παρακάτω εικόνα. 

 
(γ) Να φορτώσετε στο παράθυρο media τις εικόνες Greece, UK, France, Germany και 

Russia, που βρίσκονται στον φάκελο σας. 
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(δ) Να αλλάξετε τις ιδιότητες όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα 

Χειριστήριο (γραφικό 

αντικείμενο) 

Ιδιότητα Τιμή 

Screen1 Align Horizontal Center 

Screen1 Title Μεταφραστής 

Screen1 Background Color Light Gray 

Button1 Text  

Button1 Image Greece.png 

Button1 Width 50 pixels 

Button1 Height 50 pixels 

Επαναλάβετε το ίδιο για τα άλλα κουμπιά αλλάζοντας το όνομα και την εικόνα 

Label1 FontBold True 

Label1 Text  

 
(ε) Να μεταβείτε στην όψη Blocks για να προγραμματίσετε τα buttons.  Για το κάθε 

button θα χρησιμοποιήσετε τo event click και θα αλλάζετε την ιδιότητα text του 

label1. 
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Γλώσσα Μετάφραση 

Αγγλικά What is your name? 

Γαλλικά Comment vous appelez? 

Γερμανικά Wie ist Ihr Name? 

Ρώσικα Как тебя зовут? 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Translate για να βρείτε τις μεταφράσεις 

(https://translate.google.com/) 

(στ) Να δοκιμάστε την εφαρμογή σας με έναν από τους πιο κάτω τρόπους: 

 Εγκατάσταση στο κινητό. 

 Χρήση του AI Companion. 

 Χρήση του emulator. 

 Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

2. Να δημιουργήσετε μία εφαρμογή με όνομα Countries η οποία θα μας δίνει τις πιο κάτω 

πληροφορίες για τις χώρες Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία. 

Χώρα Πρωτεύουσα Σημαία 

Κύπρος Λευκωσία Cyprus.png 

Ελλάδα Αθήνα Greece.png 

Ιταλία Ρώμη Italy.png 

Ισπανία Μαδρίτη Spain.png 

Ο χρήστης θα πατά το κουμπί στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα της χώρας και θα 

εμφανίζονται οι πληροφορίες. 

Οι σημαίες βρίσκονται στον φάκελο flags. 

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

3. Να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα 

για να δημιουργήσετε μία εφαρμογή που 

θα σας επιτρέπει να σχεδιάζετε με το 

δάκτυλό σας στην οθόνη και να 

διαγράφετε το σχέδιό σας με το κούνημα 

του τηλεφώνου. 

(α) Να δημιουργήσετε ένα νέο project με 

το όνομα DigitalDoodle. 

(β) Να απενεργοποιήσετε την επιλογή 

Scrollable από τις ιδιότητες του Screen. 

https://translate.google.com/
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4. Να τοποθετήσετε ένα χειριστήριο canvas και ένα χειριστήριο AcceleratormeterSensor 

στην οθόνη σας.  

 
 

5. Να αλλάξετε το ύψος (height) και το πλάτος (width) του canvas, ώστε να καλύπτουν όλο 

το μέγεθος της οθόνης (Fill Parent). 

 

6. Να μεταβείτε στην όψη Blocks. Από τον canvas να επιλέξετε το event when canvas1 

dragged. 

 

7. Στη συνέχεια να τοποθετήσετε μέσα σε αυτό το event  τη διαδικασία DrawLine. 

 

Η διαδικασία drawline δέχεται σαν ορίσματα τις αρχικές (x1,y1) και τις τελικές  (x2, y2) 

συντεταγμένες της οθόνης σας. Δηλαδή, το σημείο στο οποίο πατάτε και ξεκινάτε τη 

γραμμή και το σημείο στο οποίο τελειώνει η γραμμή.  
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8. Για το σβήσιμο των γραμμών κουνώντας την οθόνη, θα πρέπει να προγραμματίσουμε το 

αντικείμενο AcceleratormeterSensor. Θα χρησιμοποιήσουμε το event when 

AcceleratormeterSensor Shacking και τη διαδικασία Clear από το αντικείμενο 

canvas. 

 

9. Η εφαρμογή είναι έτοιμη για δοκιμή. 

 

 





 

145 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.M2 

Προγραμματίζοντας με το App Inventor–Μεταβλητές 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να χρησιμοποιούμε το χειριστήριο (γραφικό αντικείμενο) Textbox 

 Να δηλώνουμε και να χρησιμοποιούμε μεταβλητές 

 Να δημιουργούμε εφαρμογές ακολουθιακής δομής. 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Το εμβαδόν και η περιφέρεια ενός κύκλου δίνονται από τους τύπους 𝛦 = 𝜋𝑅2 και 𝑃 =

2𝜋R αντίστοιχα. Να δημιουργήσετε την εφαρμογή που δέχεται την ακτίνα R ενός κύκλου 

και υπολογίζει το εμβαδόν και την περιφέρειά του.  

(α) Να αναγνωρίσετε τα δεδομένα και τις πληροφορίες 

Δεδομένα Πληροφορίες 

 

 

 

 

(β) Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα για το πιο πάνω πρόβλημα 

 

 

 

 

(γ) Να σημειώσετε ποιες 

είναι οι μεταβλητές της 

εφαρμογής; 

 

 

 

(δ) Να σχεδιάσετε στην παρακάτω οθόνη τα χειριστήρια που θα χρειαστείτε: 

Μεταβλητές 
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(ε) Να γράψετε τις ιδιότητες των χειριστηρίων και τις ιδιότητές τους που πρέπει να 

αλλάξουν: 

Χειριστήριο  

(γραφικό αντικείμενο) 

Ιδιότητα Τιμή 
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(στ) Να συνδεθείτε με το App Inventor και να δημιουργήσετε ένα νέο project με όνομα 

Circle. 

(ζ) Να δημιουργήσετε την οθόνη όπως τη σχεδιάσατε με όλα τα χειριστήρια (γραφικά 

αντικείμενα) και να αλλάξετε τις τιμές των ιδιοτήτων τους, όπως τις καθορίσατε. 

(η) Να μεταβείτε στην όψη Blocks. 

(θ) Να ορίσετε τις μεταβλητές και να τις αρχικοποιήσετε με 0 

π.χ.  

(ι) Να προγραμματίσετε την εφαρμογή σας σύμφωνα με το λογικό διάγραμμα που 

έχετε σχεδιάσει. Για τη δύναμη (R2) μπορείτε να χρησιμοποιήστε το παρακάτω 

μπλοκ που βρίσκεται στην κατηγορία math. 

 
(ια) Να δοκιμάσετε την εφαρμογή σας. 

 

 Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

2. Ο βαθμός στα εξεταζόμενα μαθήματα στο λύκειο προκύπτει ως εξής: 

Τελικός βαθμός =    (Βαθμός Α τετραμήνου + Βαθμός Β τετραμήνου)*0.7  

+ (Βαθμός εξετάσεων)*0.3  

Να δημιουργήσετε την εφαρμογή FinalGrade που δέχεται τους βαθμούς των 

τετραμήνων και των εξετάσεων και υπολογίζει τον τελικό βαθμό. 

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

3. Να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μία εφαρμογή  

Text – to – speech, δηλαδή μία εφαρμογή που θα μετατρέπει  σε ήχο το περιεχόμενο 

ενός Textbox. 

(α) Να δημιουργήσετε ένα νέο project με όνομα TextToSpeech. 

(β) Να τοποθετήσετε στην οθόνη σας ένα Textbox, ένα Button και ένα χειριστήριο 

(αντικείμενο) TextToSpeech, όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα της επόμενης 

σελίδας. 
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(γ) Να προγραμματίσετε το Button1 όπως φαίνεται πιο κάτω. 

 

(δ) Πριν δοκιμάσετε την εφαρμογή σας να βεβαιωθείτε ότι το Voice Data είναι 

εγκατεστημένο στο κινητό σας (Settings  Voice input and output  Text-to-

speech settings). 
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 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.7.M3 

Προγραμματίζοντας με το App Inventor–Δομή Διακλάδωσης 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να δημιουργούμε εφαρμογές οι οποίες να περιλαμβάνουν δομή διακλάδωσης. 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Να δημιουργήσετε την εφαρμογή που δέχεται έναν αριθμό και υπολογίζει την 

τετραγωνική του ρίζα. Αν ο αριθμός είναι μικρότερος από το 0 τυπώνει το μήνυμα 

«Error». 

(α) Να αναγνωρίσετε τα δεδομένα και τις πληροφορίες: 

Δεδομένα Πληροφορίες 

 

 

 

(β) Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα για το πιο πάνω πρόβλημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(γ) Να αναφέρετε τις μεταβλητές της εφαρμογής: 

 

 

 

 

Μεταβλητές 
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(δ) Να σχεδιάσετε στην παρακάτω οθόνη τα χειριστήρια που θα χρειαστείτε: 

 
(ε) Να γράψετε τις ιδιότητες των χειριστηρίων και τις ιδιότητές τους που πρέπει να 

αλλάξουν: 

Χειριστήριο  

(γραφικό αντικείμενο) 

Ιδιότητα Τιμή 
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(στ) Να συνδεθείτε με το App Inventor και να δημιουργήσετε ένα νέο project με το 

όνομα SQRT. 

(ζ) Να σχεδιάσετε στην οθόνη τα χειριστήρια (γραφικά αντικείμενα) και να αλλάξετε τις 

τιμές των ιδιοτήτων τους. 

(η) Να μεταβείτε στην όψη Blocks. 

(θ) Να ορίσετε τις μεταβλητές και να τις αρχικοποιήσετε με 0. 

(ι) Να προγραμματίσετε την εφαρμογή σας σύμφωνα με το λογικό διάγραμμα που 

έχετε σχεδιάσει. Για την τετραγωνική ρίζα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 

παρακάτω μπλοκ που βρίσκεται στην κατηγορία math: 

 
(ια) Να δοκιμάστε την εφαρμογή σας. 

 Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

2. Ένα τυπογραφείο χρεώνει την εκτύπωση των βιβλίων με βάση τις σελίδες τους. Για 

βιβλία με περισσότερες από 500 σελίδες η χρέωση είναι 30 σεντ η σελίδα διαφορετικά 

είναι 35 σεντ η σελίδα. Να σχεδιάσετε μία εφαρμογή με όνομα Books, που δέχεται τον 

αριθμό των σελίδων του βιβλίου (P) και υπολογίζει τη χρέωση (T). 

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

3. Να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να 

δημιουργήσετε μία εφαρμογή που θα μπορεί 

να καλεί ή να στέλνει μήνυμα (SMS) σε έναν 

αριθμό που θα γράφουμε μέσα σε ένα textbox. 

Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα 

αντικείμενα PhoneCall και Texting που 

βρίσκονται στην κατηγορία Social. 

Ο χρήστης θα μπορεί να τηλεφωνήσει ή να 

στείλει μήνυμα ή και τα δύο. Η επιλογή θα 

γίνεται με τη χρήση του αντικειμένου 

Checkbox. 

(α) Να δημιουργήσετε ένα νέο project με 

όνομα Call 

(β) Να τοποθετήσετε πάνω στην οθόνη τα 

χειριστήρια (γραφικά αντικείμενα) όπως 

φαίνονται στο διπλανό σχήμα. 

(γ) Η τελική μορφή της οθόνης φαίνεται πιο 

κάτω. 
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(δ) Να προγραμματίσετε τα αντικείμενά σας όπως φαίνεται πιο κάτω: 
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  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.7.M4 

Προγραμματίζοντας με το App Inventor–Ένθετη Δομή 

Διακλάδωσης 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να δημιουργούμε εφαρμογές οι οποίες να χρησιμοποιούν ένθετη δομής διακλάδωσης. 

 Δραστηριότητες Εμπέδωσης 

1. Ο δείκτης μάζας (ΒΜΙ) ενός ατόμου δίνεται από τον τύπο 𝛣𝛭𝛪 =
𝛣ά𝜌𝜊𝜍

ύ𝜓𝜊𝜍2
. Αναλόγως του 

ΒΜΙ έχουμε τους πιο κάτω χαρακτηρισμούς. 

ΒΜΙ Χαρακτηρισμός 

<19 Λιποβαρής 

19-25 Κανονικό Βάρος 

26-29 Υπέρβαρος 

30-34 Παχύσαρκος 

>34 Σοβαρά Παχύσαρκος 

Να δημιουργήσετε την εφαρμογή που δέχεται το βάρος (Β) και το ύψος (Η) ενός ατόμου 

και τυπώνει το ανάλογο μήνυμα.  

 

(α) Να αναγνωρίσετε τα δεδομένα και τις πληροφορίες: 

Δεδομένα Πληροφορίες 
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(β) Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα για το πιο πάνω πρόβλημα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(γ) Ποιες είναι οι μεταβλητές της εφαρμογής; 

 

 

  

Μεταβλητές 
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(δ) Να σχεδιάσετε στην παρακάτω οθόνη τα χειριστήρια που θα χρειαστείτε: 

 
(ε) Να γράψετε τις ιδιότητες των χειριστηρίων και τις ιδιότητες τους που πρέπει να 

αλλάξουν: 

Χειριστήριο  

(γραφικό αντικείμενο) 

Ιδιότητα Τιμή 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(στ) Να συνδεθείτε με το App Inventor και να δημιουργήσετε ένα νέο project με όνομα 

ΒΜΙ. 

(ζ) Να σχεδιάσετε στην οθόνη τα χειριστήρια και να αλλάξετε τις τιμές των ιδιοτήτων 

τους. 

(η) Να μεταβείτε στην όψη Blocks. 

(θ) Να ορίσετε τις μεταβλητές και να τις αρχικοποιήσετε με 0. 
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(ι) Να προγραμματίσετε την εφαρμογή σας σύμφωνα με το λογικό διάγραμμα που 

έχετε σχεδιάσει. 

(ια) Να δοκιμάσετε την εφαρμογή σας. 

 Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

2. Μία εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ήχου και εικόνας υψηλής πιστότητας. Μία από τις 

υπηρεσίες που παρέχει είναι η φωτογράφηση προϊόντων και χρεώνει ως εξής: 

Ποσότητα Τιμή ανά Τεμάχιο 

1 – 25 13,49 € 

26 – 50 12,74 € 

Πάνω από 50 11,99 € 

Να δημιουργήσετε την εφαρμογή με όνομα Photos που δέχεται την ποσότητα (Ρ) και 

τυπώνει τη συνολική τιμή (Τ). 

Παράδειγμα: P=30, T=25*13,49+(30-25)*12,74 

+Επιπρόσθετες Δραστηριότητες 

3. Να δημιουργήσετε την εφαρμογή Planets που θα σας δίνει πληροφορίες για τους 

πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Για κάθε πλανήτη να παρουσιάζετε τις εξής 

πληροφορίες: 

 Εικόνα 

 Αριθμό Δορυφόρων 

 Περίοδο Περιφοράς  

Για να βρείτε τις πληροφορίες να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο.   

Η επιλογή των πλανητών θα γίνεται με τη χρήση του 

αντικειμένου spinner. Η εισαγωγή των επιλογών γίνεται με τη 

χρήση της ιδιότητας ElementsFromString. Να γράψετε τα 

ονόματα των πλανητών στο πεδίο της πιο πάνω ιδιότητας, 

χωρισμένους με κόμματα (Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, 

Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας). 

Ο έλεγχος για το ποιος πλανήτης έχει επιλεγεί, μπορεί να γίνει με 2 τρόπους 

(α) Έλεγχος της θέσης. Το παρακάτω παράδειγμα ελέγχει αν έχετε διαλέξει την 3η 

επιλογή. 

 
(β) Έλεγχος του ονόματος. Το παρακάτω παράδειγμα ελέγχει αν έχετε διαλέξει την 

επιλογή με όνομα «Γη». 
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