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 Να γίνει η παρακάτω εφαρµογή στην Access : 
 
 Να δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων µε όνοµα Exams.mdb, που θα 
περιέχει τους εξής πίνακες (tables) : 
 
 Έναν πίνακα εξεταστών κατηγορίας Α µε όνοµα pinakas_a, µε τα εξής 
πεδία και µε πεδίο κλειδί το code : 
 
Όνοµα Πεδίου Περιγραφή    Τύπος  Μέγεθος 
code   κωδικός υπαλλήλου   Ν 
onoma  ονοµατεπώνυµο υπαλλήλου C  30 
fores   πόσες φορές έχει πάει  Ν 
switch   διακόπτης    Ν 
 
 Έναν πίνακα εξεταστών κατηγορίας Β µε όνοµα pinakas_b, µε τα εξής 
πεδία και µε πεδίο κλειδί το code : 
 
Όνοµα Πεδίου Περιγραφή    Τύπος  Μέγεθος 
code   κωδικός υπαλλήλου   Ν 
onoma  ονοµατεπώνυµο υπαλλήλου C  30 
fores   πόσες φορές έχει πάει  Ν 
switch   διακόπτης    Ν 
 
 Έναν πίνακα αποτελεσµάτων µε όνοµα results, µε τα εξής πεδία : 
 
Όνοµα Πεδίου Περιγραφή    Τύπος  Μέγεθος 
category_a  ονοµ/πώνυµο υπαλλήλου κατ.Α C  30 
category_b  ονοµ/πώνυµο υπαλλήλου κατ.Β C  30 
 
 Οι τιµές που µπορούν να πάρουν τα πεδία των πινάκων pinakas_a και 
pinakas_b είναι οι εξής : 
 

• code, ο κωδικός του υπαλλήλου, µε τιµές που να ξεκινούν από το 1 και 
να αυξάνουν υποχρεωτικά κατά 1. 

• onoma, το επώνυµο και το όνοµα του υπαλλήλου µαζί. 
• fores, πόσες φορές έχει πάρει µέρος στις εξετάσεις τον τρέχοντα µήνα 

ο υπάλληλος. 
• switch, τιµή 1 που σηµαίνει ότι ο υπάλληλος δεν έχει κώλυµα να συµµε-

τάσχει στις εξετάσεις και τιµή 0 που σηµαίνει ότι ο υπάλληλος απου-
σιάζει ή για κάποιον άλλον λόγο δεν µπορεί να συµµετάσχει στις εξε-
τάσεις. 

 
Για τον πίνακα results θα πρέπει να έχουµε δηµιουργήσει 20 κενές εγ-

γραφές πριν ξεκινήσει η εφαρµογή. Ο πίνακας αυτός θα περιέχει τα ονόµατα 
των υπαλλήλων που θα κληρωθούν να πάρουν µέρος στις εξετάσεις και θα 
µηδενίζεται κάθε φορά πριν από την κλήρωση. 
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Να καταχωρηθούν τουλάχιστον 30 εγγραφές και για τους δύο πίνακες  
των κατηγοριών Α και Β και να δηµιουργηθεί µια φόρµα µε όνοµα Κλήρωση 
Εξετάσεων, που θα περιέχει τα εξής πλήκτρα εντολής (command buttons) : 
 

• Ένα πλήκτρο εντολής µε ετικέτα Κλήρωση Ονοµάτων και όνοµα draw, 
το οποίο θα καλεί µια λειτουργική µονάδα (πρόγραµµα σε Visual Ba-
sic) που θα κληρώνει και από τις δύο κατηγορίες, Α και Β, όσα ονόµα-
τα τακτικών και αναπληρωµατικών υπαλλήλων ζητηθούν. 

• Ένα πλήκτρο εντολής µε ετικέτα Μηδενισµός Αποτελεσµάτων Κλήρω-
σης και όνοµα initialize, το οποίο θα καλεί µια λειτουργική µονάδα που 
θα δίνει αρχικές τιµές στα πεδία fores (0) και switch (1) και των δύο 
κατηγοριών από τους αντίστοιχους πίνακες. Θα πρέπει να ζητηθεί έ-
νας κωδικός για να µπορέσει να γίνει ο µηδενισµός των δύο πινάκων. 
Ο µηδενισµός αυτός θα γίνεται στην αρχή κάθε µήνα. 

• Ένα πλήκτρο εντολής µε ετικέτα Εκτύπωση Αποτελεσµάτων Κλήρω-
σης και όνοµα print_results, το οποίο θα εκτυπώνει τα ονόµατα που 
κληρώθηκαν και από τις δύο κατηγορίες. 

• Ένα πλήκτρο εντολής µε ετικέτα Εκτύπωση Στοιχείων Υπαλλήλων Κα-
τηγορίας Α και όνοµα print_pinakas_a, το οποίο θα εκτυπώνει όλα τα 
στοιχεία των υπαλλήλων της κατηγορίας Α. 

• Ένα πλήκτρο εντολής µε ετικέτα Εκτύπωση Στοιχείων Υπαλλήλων Κα-
τηγορίας Β και όνοµα print_pinakas_b, το οποίο θα εκτυπώνει όλα τα 
στοιχεία των υπαλλήλων της κατηγορίας Β. 

• Ένα πλήκτρο εντολής µε ετικέτα Έξοδος και όνοµα exit, το οποίο θα 
τερµατίζει την εφαρµογή. 
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Η εφαρµογή δουλεύει ως εξής : 
 
 Για τη διενέργεια των εξετάσεων οδήγησης (πορείας) των υποψηφίων 
οδηγών αυτοκινήτου κατηγορίας διπλώµατος Β’, δηµιουργούνται επιτροπές 
από υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταφορών-Επικοινωνιών. Οι εξετάσεις 
αυτές γίνονται σε καθηµερινή βάση και ο αριθµός των επιτροπών κυµαίνεται 
από 8 έως 12 το πολύ κάθε µέρα. 
 
 Σε κάθε επιτροπή συµµετέχει υποχρεωτικά ένας υπάλληλος από την 
Κατηγορία Α και ένας υπάλληλος από την Κατηγορία Β. Η επιλογή των υ-
παλλήλων γίνεται µε κλήρωση. 
 
 Κάθε υπάλληλος δικαιούται να συµµετάσχει µέχρι 3 φορές τον µήνα 
στις εξετάσεις και µόνο όταν έχουν συµµετάσχει όλοι οι υπάλληλοι από 3 φο-
ρές µπορεί να συµµετάσχει και περισσότερες. Αυτό σηµαίνει ότι όταν ένας 
υπάλληλος έχει συµπληρώσει 3 συµµετοχές στις εξετάσεις, βγαίνει εκτός 
κλήρωσης και συµµετέχει ξανά όταν έχουν συµπληρώσει όλοι οι υπάλληλοι 
από 3 φορές. 
 

Αν κάποιος υπάλληλος απουσιάζει κάποια µέρα ή έχει κάποιο άλλο 
κώλυµα, βγαίνει εκτός κλήρωσης για την ηµέρα εκείνη. Επειδή υπάρχει το 
ενδεχόµενο να παρουσιασθεί κώλυµα για κάποιον υπάλληλο ακόµη και αφού 
έχει κληρωθεί σε κάποια επιτροπή, πρέπει εκτός από τα ονόµατα των τακτι-
κών επιτροπών να κληρώνονται καθηµερινά και κάποια ονόµατα για ανα-
πληρωµατικές επιτροπές. 
 
 Οι υπάλληλοι που θα κληρωθούν στις αναπληρωµατικές επιτροπές θα 
συµµετάσχουν στις εξετάσεις µε τη σειρά που κληρώθηκαν και µόνο εφόσον 
αποκλειστεί κάποιος από τις τακτικές επιτροπές. Στην περίπτωση αυτή, θα 
αφαιρεθεί η τιµή 1 από το πεδίο fores του υπαλλήλου που κληρώθηκε στις τα-
κτικές επιτροπές αλλά αδυνατεί να συµµετάσχει στις εξετάσεις και θα αυ-
ξηθεί κατά 1 το πεδίο fores του υπαλλήλου που κληρώθηκε στις αναπληρω-
µατικές επιτροπές αλλά συµµετέχει τελικά στις εξετάσεις. Η τροποποίηση 
αυτή θα γίνεται µε το χέρι και όχι µε κώδικα προγράµµατος. 
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Κάθε φορά που θα κάνουµε κλικ στο πλήκτρο εντολής µε ετικέτα Κλή-
ρωση Ονοµάτων, θα γίνονται οι εξής εργασίες : 
 

• Για καθένα από τους πίνακες των δύο Κατηγοριών Α και Β θα βρί-
σκουµε το πλήθος των εγγραφών (synolo_a και synolo_b), το πλήθος 
των υπαλλήλων που δεν έχουν κώλυµα συµµετοχής στις εξετάσεις 
(plithos_a και plithos_b) καθώς και το πλήθος των υπαλλήλων που έ-
χουν ήδη συµµετάσχει περισσότερες από 3 φορές (>=3) στις εξετά-
σεις αλλά και που δεν έχουν κώλυµα συµµετοχής στις εξετάσεις 
(plithos3_a και plithos3_b). 

• Θα µηδενίζονται µε κενούς χαρακτήρες και τα δύο πεδία όλων των εγ-
γραφών του πίνακα αποτελεσµάτων results. 

• Θα ζητείται να καταχωρηθούν µε δύο πλαίσια διαλόγου InputBox() ο 
αριθµός των τακτικών επιτροπών k καθώς και ο αριθµός των αναπλη-
ρωµατικών επιτροπών ka. Ενδεικτικές τιµές, για παράδειγµα, είναι οι 
10 και 3. 

• Στη συνέχεια, το πρόγραµµα θα διαπιστώνει αν επαρκούν οι διαθέσι-
µοι υπάλληλοι για να συγκροτήσουν τις τακτικές και τις αναπληρωµα-
τικές επιτροπές των εξετάσεων. Στην περίπτωση αυτή θα τίθεται η τιµή 
0 στις µεταβλητές diktis_a και diktis_b αντίστοιχα, ενώ στην περίπτωση 
που οι διαθέσιµοι υπάλληλοι που δεν έχουν συµπληρώσει 3 φορές 
συµµετοχής δεν επαρκούν για να συγκροτήσουν τις τακτικές και τις 
αναπληρωµατικές επιτροπές των εξετάσεων, θα τίθεται η τιµή 1 στις 
µεταβλητές diktis_a και diktis_b αντίστοιχα. 

• Θα µηδενίζονται όλα τα στοιχεία ενός πίνακα (array) µε όνοµα flag. Ο 
πίνακας αυτός θα έχει τόσα στοιχεία όσο είναι το σύνολο των υπαλλή-
λων σε κάθε κατηγορία. Κάθε στοιχείο του πίνακα αυτού θα έχει την 
τιµή 0 αν ο υπάλληλος που ο κωδικός του είναι ίδιος µε τη θέση του πί-
νακα δεν έχει κληρωθεί να συµµετάσχει σε µια επιτροπή και την τιµή 1 
αν ο υπάλληλος που ο κωδικός του είναι ίδιος µε τη θέση του πίνακα 
έχει κληρωθεί να συµµετάσχει σε µια επιτροπή. 

• Στη συνέχεια, θα γίνεται η κλήρωση των τακτικών ονοµάτων από τον 
πίνακα Κατηγορίας Α, ως εξής : 

o Δηµιουργούµε έναν βρόχο (loop) που θα εκτελεσθεί τόσες φο-
ρές όσος είναι ο αριθµός των τακτικών επιτροπών k. 

o Ξεκινάµε από την πρώτη εγγραφή του πίνακα Α. 
o Δηµιουργούµε έναν τυχαίο ακέραιο αριθµό a στο διάστηµα 1 

έως synolo_a µε τις συναρτήσεις Randomize και Rnd(). 
o Σαρώνουµε όλες τις εγγραφές του πίνακα Α και επιλέγουµε έ-

ναν υπάλληλο για να συµµετάσχει σε µια τακτική επιτροπή αν 
ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις : 
§ Ο κωδικός του (code) είναι ίσος µε τον τυχαίο αριθµό a 

που κληρώθηκε. 
§ ((Έχει πάει λιγότερες από 3 φορές και (And) η τιµή της 

µεταβλητής diktis_a είναι 0) ή (Or) (η τιµή της µεταβλη-
τής diktis_a είναι 1 ανεξάρτητα από το πόσες φορές έχει 
πάει)) και (And) δεν έχει ήδη κληρωθεί για να συµµετά-
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σχει σε κάποια επιτροπή (flag(i)=0) και (And) δεν έχει 
κώλυµα συµµετοχής (switch=1). 

§ Στην περίπτωση που ο κληρωθείς υπάλληλος επιλεγεί για 
να συµµετάσχει στις εξετάσεις, αυξάνουµε το πεδίο fores 
της εγγραφής του κατά 1, δίνουµε την τιµή 1 στον πίνακα 
(array) flag() στην αντίστοιχη θέση i, αυξάνουµε τον µε-
τρητή i των υπαλλήλων που έχουν κληρωθεί να πάρουν 
µέρος στις τακτικές επιτροπές, προσθέτουµε τον αύξοντα 
αριθµό της επιτροπής i και το όνοµα του υπαλλήλου σε 
µια µεταβλητή τύπου string µε όνοµα epitropi, καταχω-
ρούµε τον αύξοντα αριθµό της επιτροπής i και το όνοµα 
του υπαλλήλου στο πεδίο category_a του πίνακα results 
και τέλος πηγαίνουµε στην επόµενη εγγραφή του πίνακα 
results. 

o Όταν τελειώσουµε µε την κλήρωση των ονοµάτων της κατηγο-
ρίας Α για όλες τις επιτροπές που ζητήθηκαν (k), εµφανίζουµε 
ένα µήνυµα MsgBox µε τον τίτλο Κλήρωση Α της : 10/02/2002 
και κείµενο τα ονόµατα των υπαλλήλων του πίνακα Α που κλη-
ρώθηκαν για να συµµετάσχουν στις εξετάσεις. 

• Στη συνέχεια, µε εντελώς παρόµοιο τρόπο, θα γίνει η κλήρωση των α-
ναπληρωµατικών ονοµάτων από τον πίνακα Κατηγορίας Α. Η µόνη 
διαφορά είναι ότι δεν θα ενηµερώνεται το πεδίο fores του πίνακα pi-
nakas_a. 

• Στη συνέχεια, µε εντελώς παρόµοιο τρόπο, θα γίνει η κλήρωση των τα-
κτικών και των αναπληρωµατικών ονοµάτων από τον πίνακα Κατηγο-
ρίας Β. 
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Private Sub draw_Click() 
 ‘η διαδικασία για την κλήρωση των ονοµάτων 
 ‘δήλωση των µεταβλητών που θα χρησιµοποιήσουµε 
 Dim k%, ka%, i%, j, a As Integer 
 Dim synolo_a, synolo_b As Integer 
 Dim plithos_a, plithos_b As Integer 
 Dim plithos3_a, plithos3_b As Integer 
 Dim diktis_a, diktis_b As Integer 
 Dim flag(80) As Integer 
 Dim epitr As String 
 Dim an_epitr As String 
 
 ‘δήλωση µιας µεταβλητής βάσης δεδοµένων και 
 ‘τριών µεταβλητών πινάκων 
 Dim db As DATABASE 
 Dim rsa As Recordset 
 Dim rsb As Recordset 
 Dim rsr As Recordset 
 
 ‘ορισµός της τρέχουσας βάσης δεδοµένων και των τριών πινάκων 
 ‘που θα χρησιµοποιήσουµε 
 Set db = CurrentDb() 
 Set rsa = db.OpenRecordset("pinakas_a") 
 Set rsb = db.OpenRecordset("pinakas_b") 
 Set rsr = db.OpenRecordset("results") 
 
 ‘εύρεση του πλήθους των εγγραφών για τον πίνακα Α 
 ‘σύνολο των εγγραφών (υπαλλήλων) του πίνακα Α 

synolo_a = 0 
‘πλήθος των υπαλλήλων που µπορούν να συµµετάσχουν 

 plithos_a = 0 
‘πλήθος των υπαλλήλων που µπορούν να συµµετάσχουν αλλά και 
‘έχουν ήδη συµπληρώσει 3 φορές συµµετοχής 

 plithos3_a = 0 
 
 ‘πηγαίνουµε στην πρώτη εγγραφή του πίνακα Α 
 rsa.MoveFirst 
 ‘βρόχος µέχρι να τελειώσουν οι εγγραφές του πίνακα Α 
 Do Until rsa.EOF() 
  synolo_a = synolo_a + 1 
  If rsa![switch] = 1 Then 
   plithos_a = plithos_a + 1 
  End If 
  If rsa![switch] = 1 And rsa![fores] >= 3 Then 
   plithos3_a = plithos3_a + 1 
  End If 
  ‘πηγαίνουµε στην επόµενη εγγραφή του πίνακα Α 

rsa.MoveNext 
 Loop 
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 ‘εύρεση του πλήθους των εγγραφών για τον πίνακα Β 
 ‘σύνολο των εγγραφών (υπαλλήλων) του πίνακα Β 

synolo_b = 0 
‘πλήθος των υπαλλήλων που µπορούν να συµµετάσχουν 

 plithos_b = 0 
‘πλήθος των υπαλλήλων που µπορούν να συµµετάσχουν αλλά και 
‘έχουν ήδη συµπληρώσει 3 φορές συµµετοχής 

 plithos3_b = 0 
 
 ‘πηγαίνουµε στην πρώτη εγγραφή του πίνακα Β 
 rsb.MoveFirst 
 ‘βρόχος µέχρι να τελειώσουν οι εγγραφές του πίνακα Β 
 Do Until rsb.EOF() 
  synolo_b = synolo_b + 1 
  If rsb![switch] = 1 Then 
   plithos_b = plithos_b + 1 
  End If 
  If rsb![switch] = 1 And rsb![fores] >= 3 Then 
   plithos3_b = plithos3_b + 1 
  End If 
  ‘πηγαίνουµε στην επόµενη εγγραφή του πίνακα Β 

rsb.MoveNext 
 Loop 
 
 ‘µηδενισµός του πίνακα results 
 ‘πηγαίνουµε στην πρώτη εγγραφή του πίνακα results 
 rsr.MoveFirst 
 ‘βρόχος µέχρι να τελειώσουν οι εγγραφές του πίνακα results 
 Do Until rsr.EOF() 
  rsr.Edit  ‘επεξεργασία της εγγραφής 
  rsr![category_a] = " " 
  rsr![category_b] = " " 
  rsr.UPDATE  ‘ενηµέρωση της εγγραφής 
  ‘πηγαίνουµε στην επόµενη εγγραφή του πίνακα results 
  rsr.MoveNext 
 Loop 
 
 ‘καταχώρηση του αριθµού των µελών των τακτικών και 
 ‘των αναπληρωµατικών επιτροπών σε πλαίσια διαλόγου 
 k% = InputBox(" Αριθµός Επιτροπών της : " & Date) 
 ka% = InputBox(" Αριθµός Αναπλη/κών Επιτροπών της : " & Date) 
 ‘µηδενισµός του µετρητή των υπαλλήλων που θα κληρωθούν 
 i% = 0 
 
 ‘διαπίστωση αν έχουν πάει όλοι από 3 φορές για τον πίνακα Α 
 diktis_a = 0 
 If plithos_a – plithos3_a – k% – ka% < 2 Then 
  diktis_a = 1  ‘έχουν πάει όλοι από 3 φορές 
 End If 
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 ‘διαπίστωση αν έχουν πάει όλοι από 3 φορές για τον πίνακα Β 
 diktis_b = 0 
 If plithos_b – plithos3_b – k% – ka% < 2 Then 
  diktis_b = 1  ‘έχουν πάει όλοι από 3 φορές 
 End If 
 
 ‘µηδενισµός του πίνακα (array) flag 
 For j = 1 To synolo_a 
  flag(j) = 0 
 Next j 
 
 ‘κλήρωση των τακτικών επιτροπών της κατηγορίας Α 
 
 ‘δηµιουργία της επικεφαλίδας για την πρώτη στήλη του πίνακα results 
 rsr.MoveFirst 
 rsr.Edit 
 rsr![category_a] = "Κλήρωση της : " & Date 
 rsr!UPDATE 
 rsr.MoveNext 
 
 ‘βρόχος µέχρι να κληρωθούν όλες οι επιτροπές 
 Do Until i% = k% 
  ‘δηµιουργία ενός τυχαίου αριθµού από 1 έως synolo_a 
  Randomize 0 
  a = Int(synolo_a * Rnd() + 1) 
  rsa.MoveFirst 
  ‘σάρωση όλων των στοιχείων του πίνακα Α 
  For j = 1 To synolo_a 
   ‘έλεγχος αν βρήκαµε την εγγραφή του υπαλλήλου που 
   ‘έχει κληρωθεί 
   If rsa![code] = a Then 
    ‘αν ναι, µπορεί να συµµετάσχει; 
    If ((rsa![fores] < 3 And diktis_a = 0) 

Or (diktis_a = 1)) 
And flag(a) = 0 
And rsa![switch] = 1 Then 

     ‘ενηµέρωση του πίνακα Α 
     rsa.Edit 
     rsa![fores] = rsa![fores] + 1 
     rsa.UPDATE 
     i% = i% + 1 
     flag(a) = 1 
     epitr = epitr & Str$(i) & ". " & rsa![onoma] 

& Chr$(13) 
     ‘ενηµέρωση του πίνακα results 
     rsr.Edit 
     rsr![category_a] = Str$(i) & ". " & 

rsa![onoma] 
     rsr.UPDATE 
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     rsr.MoveNext 
    End If 
   End If 

  rsa.MoveNext 
  Next j 
 Loop 
 ‘εµφάνιση µηνύµατος 
 MsgBox epitr, 0, "Κλήρωση Πίνακα Α της : "  & Date 
 
 ‘κλήρωση των αναπληρωµατικών επιτροπών της κατηγορίας Α 
 i% = 0 
 rsr.Edit 
 rsr![category_a] = " " 
 rsr!UPDATE 
 rsr.MoveNext 
 
 rsr.Edit 
 rsr![category_a] = "Αναπληρωµατικοί της : " & Date 
 rsr!UPDATE 
 rsr.MoveNext 
 
 Do Until i% = ka% 
  Randomize 0 
  a = Int(synolo_a * Rnd() + 1) 
  rsa.MoveFirst 
  For j = 1 To synolo_a 
   If rsa![code] = a Then 
    If ((rsa![fores] < 3 And diktis_a = 0) 

Or (diktis_a = 1)) 
And flag(a) = 0 
And rsa![switch] = 1 Then 

     i% = i% + 1 
     flag(a) = 1 
     an_epitr = an_epitr & Str$(i) & ". " & 

rsa![onoma] & Chr$(13) 
     rsr.Edit 
     rsr![category_a] = Str$(i) & ". " & 

rsa![onoma] 
     rsr.UPDATE 
     rsr.MoveNext 
    End If 
   End If 

  rsa.MoveNext 
  Next j 
 Loop 
 MsgBox an_epitr, 0, "Αναπληρωµατικοί Πίνακα Α της : "  & Date 
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 ‘µηδενισµός µεταβλητών για να χρησιµοποιηθούν στον πίνακα Β 
 i% = 0 
 epitr = " " 
 an_epitr = " " 
 
 ‘µηδενισµός του πίνακα (array) flag 
 For j = 1 To synolo_b 
  flag(j) = 0 
 Next j 
 
 ‘κλήρωση των τακτικών επιτροπών της κατηγορίας Β 
 rsr.MoveFirst 
 rsr.Edit 
 rsr![category_b] = "Κλήρωση της : " & Date 
 rsr!UPDATE 
 rsr.MoveNext 
 
 Do Until i% = k% 
  Randomize 0 
  a = Int(synolo_b * Rnd() + 1) 
  rsb.MoveFirst 
  For j = 1 To synolo_b 
   If rsb![code] = a Then 
    If ((rsb![fores] < 3 And diktis_b = 0) 

Or (diktis_b = 1)) 
And flag(a) = 0 
And rsb![switch] = 1 Then 

     rsb.Edit 
     rsb![fores] = rsb![fores] + 1 
     rsb.UPDATE 
     i% = i% + 1 
     flag(a) = 1 
     epitr = epitr & Str$(i) & ". " & rsb![onoma] 

& Chr$(13) 
     rsr.Edit 
     rsr![category_b] = Str$(i) & ". " & 

rsb![onoma] 
     rsr.UPDATE 
     rsr.MoveNext 
    End If 
   End If 

  rsb.MoveNext 
  Next j 
 Loop 
 MsgBox epitr, 0, "Κλήρωση Πίνακα Β της : "  & Date 
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 ‘κλήρωση των αναπληρωµατικών επιτροπών της κατηγορίας Β 
 i% = 0 
 rsr.Edit 
 rsr![category_b] = " " 
 rsr.UPDATE 
 rsr.MoveNext 
 
 rsr.Edit 
 rsr![category_b] = "Αναπληρωµατικοί της : " & Date 
 rsr!UPDATE 
 rsr.MoveNext 
 
 Do Until i% = ka% 
  Randomize 0 
  a = Int(synolo_b * Rnd() + 1) 
  rsb.MoveFirst 
  For j = 1 To synolo_b 
   If rsb![code] = a Then 
    If ((rsb![fores] < 3 And diktis_b = 0) 

Or (diktis_b = 1)) 
And flag(a) = 0 
And rsb![switch] = 1 Then 

     i% = i% + 1 
     flag(a) = 1 
     an_epitr = an_epitr & Str$(i) & ". " & 

rsb![onoma] & Chr$(13) 
     rsr.Edit 
     rsr![category_b] = Str$(i) & ". " & 

rsb![onoma] 
     rsr.UPDATE 
     rsr.MoveNext 
    End If 
   End If 

  rsb.MoveNext 
  Next j 
 Loop 
 MsgBox an_epitr, 0, "Αναπληρωµατικοί Πίνακα Β της : "  & Date 
 
End Sub 
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Private Sub initialize_Click() 
 ‘µηδενισµός των αποτελεσµάτων της κλήρωσης 
 ‘στους πίνακες Α και Β 
 Dim k% 
 Dim db As DATABASE 
 Dim rsa As Recordset 

Dim rsb As Recordset 
 
 Set db = CurrentDb() 
 Set rsa = db.OpenRecordset("pinakas_a") 
 Set rsb = db.OpenRecordset("pinakas_b") 
 
 k% = InputBox("Δώστε τον κωδικό : ") 
 If k% = 1234 Then 
  rsa.MoveFirst 
  Do Until rsa.EOF() 
   rsa.Edit 
   rsa![switch] = 1 
   rsa![fores] = 0 
   rsa.UPDATE 
   rsa.MoveNext 
  Loop 
 
  rsb.MoveFirst 
  Do Until rsb.EOF() 
   rsb.Edit 
   rsb![switch] = 1 
   rsb![fores] = 0 
   rsb.UPDATE 
   rsb.MoveNext 
  Loop 
  MsgBox "Μηδενισµός", 32, "Μηδενισµός Στοιχείων Κλήρωσης" 
 Else 
  MsgBox "Λάθος Κωδικός!", 32, "Προσοχή!" 
 End If 
End Sub 
 
 
 


