
Access 2007/2010 

Πίνακας Περιεχομένων  

Κάθε μάθημα στο ολοκληρωμένο προϊόν περιλαμβάνει το βίντεο 
μαθήματος και πολλές ασκήσεις εξάσκησης. Συνολικά για όλο το 
βασικό επίπεδο περιλαμβάνονται περίπου 4.000 ασκήσεις. Κάθε 
άσκηση έχει το δικό της αναλυτικό βίντεο απάντησης και στο τέλος 
των μαθημάτων κάθε ενότητας υπάρχουν επαναληπτικά τεστ για 
όσους θέλουν να δοκιμάσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. Εδώ 
παρουσιάζονται βίντεο για την έκδοση 2007 αντίστοιχα είναι και τα 
βίντεο για το 2010 

 

1. Γνωριμία με την Access 
 

2. Δημιουργία βάσης δεδομένων και πίνακα 
 

3. Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων στον πίνακα 
 

4. Πλοήγηση / διαγραφή εγγραφών  
 

5. Η κορδέλα και η γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης 
 

6. Τύποι και δεδομένα πεδίων 
 

7. Τροποποίηση δομής πίνακα 
 

8. Οι ιδιότητες του μεγέθους και της προεπιλεγμένης τιμής 
 

9. Κανόνες επικύρωσης και πεδία που απαιτούνται 
 

10. Μορφή πεδίων και μάσκες εισαγωγής 
 

11. Επιλογή δεδομένων πεδίου από λίστα 
 

12. Ευρετήρια 
 

13. Τροποποίηση εμφάνισης πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων 
και διαγραφή 

 
14. Πρωτεύοντα κλειδιά 

 
15. Εισαγωγή στις σχέσεις ένα προς πολλά 

 
16. Εισαγωγή στις σχέσεις ένα προς ένα 

http://www.youtube.com/watch?v=mzNUpL1vazY
http://www.youtube.com/watch?v=P4zejuH11yg
http://www.youtube.com/watch?v=GXkz5PvcyBg


 
17. Εφαρμογή σχέσεων 

 
18. Ακεραιότητα αναφορών σε συσχετιζόμενες εγγραφές 

 
19. Διαδοχική ενημέρωση και διαγραφή συσχετιζόμενων εγγραφών 

 
20. Δημιουργία Φορμών 

 
21. Επεξεργασία εγγραφών με τη χρήση φορμών 

 
22. Κεφαλίδες, υποσέλιδα και τροποποίηση δομής φορμών 

 
23. Κουμπιά εντολών 

 
24. Ιδιότητες αντικειμένων φόρμας 

 
25. Εύρεση δεδομένων σε πίνακες και φόρμες 

 
26. Αντικατάσταση δεδομένων σε πίνακες και φόρμες 

 
27. Ταξινόμηση δεδομένων σε πίνακα ή φόρμα 

 
28. Απλά φίλτρα 

 
29. Περισσότερες δυνατότητες με τα φίλτρα 

 
30. Εισαγωγή στα ερωτήματα 

 
31. Χαρακτήρες μπαλαντέρ και τελεστές κριτηρίων 

 
32. Δημιουργία ερωτημάτων σε προβολή σχεδίασης και εκτέλεση 
ερωτημάτων 

 
33. Σύνθετα ερωτήματα με τον τελεστή AND 

 
34. Σύνθετα ερωτήματα με τον τελεστή OR 

 
35. Σύνθετα ερωτήματα με τον λογικό τελεστή NOT 

 
36. Ταξινόμηση, και απόκρυψη πεδίων σε ερώτημα 

 
37. Προσθήκη, μετακίνηση και διαγραφή πεδίων σε υφιστάμενο 
ερώτημα 

 
38. Ερωτήματα με δύο πίνακες 

 

http://www.youtube.com/watch?v=axvFF0js-fc


39. Απλές εκθέσεις 
 

40. Εκθέσεις με ομαδοποίηση 
 

41. Εκθέσεις με επιλογές σύνοψης δεδομένων 
 

42. Κεφαλίδες και υποσέλιδα εκθέσεων 
 

43. Τροποποίηση δομής έκθεσης 
 

44. Ταξινόμηση και ομαδοποίηση σε υπάρχουσα έκθεση 
 

45. Εξαγωγή δεδομένων 
 

46. Εκτύπωση δεδομένων πίνακα και ερωτήματος 
 

47. Εκτύπωση δεδομένων από φόρμα 
 

48. Κατανόηση των βάσεων δεδομένων 
 

49. Παραδείγματα βάσεων δεδομένων 
 

50. Τρόπος λειτουργίας των βάσεων δεδομένων 
 

51. Βοήθεια στην Access 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qKjG_b5IR7w
http://www.youtube.com/watch?v=DmzdmD6IoH4

