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1.Ανοίξτε τη βάση δεδοµένων µε όνοµα ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΕΣ 
 

2. ∆ηµιουργήστε ένα πίνακα µε όνοµα ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ µε τα πεδία 
δανεισµός_id (autonumber), ηµεροµηνία_δανεισµού, 
ηµεροµηνία_επιστροφής, ποσότητα_βιβλίων. Ορίστε πρωτεύον κλειδί το 
κατάλληλο πεδίο. 
 

3. Συνδέστε τους πίνακες ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ και 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ µε δεδοµένο ότι η σχέση σύνδεσης των πινάκων 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ είναι πολλά προς πολλά. 
 

4. Πραγµατοποιήστε 5 (αληθοφανής) εγγραφές στον πίνακα 
∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ. 
 

5. ∆ηµιουργήστε τα παρακάτω ερωτήµατα: 
 α) Να εµφανίζονται όλοι οι δανεισµοί των βιβλίων όταν ο χρήστης 
δίνει το επώνυµο ενός µέλους. (ηµεροµηνία δανεισµού, ηµεροµηνία 
επιστροφής, Τίτλος βιβλίου και ποσότητα βιβλίων. 
 β) Να εµφανίζονται όλες οι επιστροφές που πρέπει να γίνουν την 
τρέχουσα ηµεροµηνία (αυτόµατα να παίρνει την τρέχουσα ηµεροµηνία από 
το pc). Θα πρέπει να εµφανίζονται: το επώνυµο του µέλους, το τηλέφωνό 
του, ο τίτλος του βιβλίου και η ποσότητα. 
 

6. ∆ηµιουργήστε φόρµες µε ονόµατα: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ, και 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ. Πάνω στις φόρµες κατασκευάστε «κουµπιά» 
πλοήγησης για όλες τις φόρµες καθώς και τα «κουµπιά»: εύρεση εγγραφής, 
διαγραφή εγγραφής, ανανέωση, κλείσιµο φόρµας ή κατάλληλο «κουµπί» 
για εµφάνιση επόµενης φόρµας, 4 «κουµπιά»για µετακίνηση στις εγγραφές 
(να διαγράψετε τα έτοιµα «κουµπιά» που δίνει η Access). 
 

7. ∆ηµιουργήστε µία φόρµα µε όνοµα ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ και πάνω 
σ’ αυτή µία υπο-φόρµα µε την εξής λειτουργία: Η φόρµα ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 
ΒΙΒΛΙΩΝ θα περιλαµβάνει όλα τα πεδία του πίνακα ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ και στην 
υπο-φόρµα θα εµφανίζεται το αποτέλεσµα του παραπάνω ερωτήµατος 5.β.  
Συνδέστε τα δεδοµένα της φόρµας µε αυτά της υπο-φόρµας µε τη βοήθεια 
του εργαλείου «combo box». 
 

8. ∆ηµιουργήστε µία φόρµα µε όνοµα ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ και 
τοποθετήστε τα «κουµπιά»για πλοήγηση καθώς και για την έξοδο από την 
εφαρµογή. 
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9. Αλλάξτε το φόντο όλων των φορµών και τοποθετήστε µία εικόνα της 
αρεσκείας σας. Όλες οι φόρµες θα πρέπει να έχουν το ίδιο ακριβώς 
µέγεθος και δεν θα πρέπει: α) να µετακινούνται, β) να µεγιστοποιούνται, γ) 
να ελαχιστοποιούνται, και δ) να κλείνουν (παρά µόνο µε το «κουµπί» που 
θα κατασκευάσετε). 
 

10. ∆ηµιουργήστε αναφορές για όλα τα παραπάνω ερωτήµατα. Όλες οι 
αναφορές θα πρέπει να εµφανίζουν τα δεδοµένα κατάλληλα ταξινοµηµένα 
ή οµαδοποιηµένα. Επίσης όλες οι αναφορές θα ανοίγουν µε αντίστοιχα 
«κουµπιά» που θα κατασκευάσετε πάνω στις αντίστοιχες φόρµες. 
 

11. ∆ηµιουργήστε password (τη λέξη «start») για την εισαγωγή στη 
βάση δεδοµένων και πραγµατοποιήστε όλες τις αλλαγές στο κατάλληλο 
µενού της Access ώστε µε την έναρξη της εφαρµογής να ΜΗΝ 
εµφανίζονται στο χρήστη τα στοιχεία και οι επιλογές για επεξεργασία της 
βάσης.   
 
 
 


