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 Να γίνει η παρακάτω εφαρµογή στην Access : 
 
 Να δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων µε όνοµα Video.mdb, που θα 
περιέχει τους εξής πίνακες (tables) : 
 
 Έναν πίνακα video ταινιών µε όνοµα video, µε τα εξής πεδία και µε 
πεδίο-κλειδί το code_vid : 
 
Όνοµα Πεδίου Περιγραφή   Τύπος  Μέγεθος 
code_vid  κωδικός ταινίας  N  5 
title   τίτλος    C  30 
actors   ηθοποιοί   C  30 
director  σκηνοθέτης   C  20 
producer  παραγωγός   C  20 
category  κατηγορία   C  10 
system   σύστηµα   L  1 
thesi   θέση    C  10 
diarkeia  διάρκεια σε λεπτά  Ν  3 
date   ηµεροµηνία καταχώρησης D  8 
 
 Το πεδίο category θα παίρνει τιµές από ένα σύνθετο πλαίσιο (combo 
box) ή λίστα αναζήτησης µε τιµές που θα καταχωρήσουµε εµείς και το πεδίο 
system θα µπορεί να πάρει µία από τις τιµές VHS ή Beta µ’ ένα κατάλληλο 
πλαίσιο επιλογής. 
 
 Έναν πίνακα πελατών µε όνοµα pelates, µε τα εξής πεδία και µε πε-
δίο-κλειδί το code_pel : 
 
Όνοµα Πεδίου Περιγραφή   Τύπος  Μέγεθος 
code_pel  κωδικός πελάτη  N  5 
eponymo  επώνυµο   C  20 
onoma  όνοµα    C  15 
address  διεύθυνση   C  15 
tk   ΤΚ    C  6 
poli   πόλη    C  15 
phone   τηλέφωνο   C  10 
adt   Αριθ. Δελτ. Ταυτ.  C  8 
afm   ΑΦΜ    C  8 
 

Το πεδίο poli θα παίρνει τιµές από ένα σύνθετο πλαίσιο (combo box) ή 
λίστα αναζήτησης µε τιµές που θα καταχωρήσουµε εµείς. 
 
 Ένας πελάτης µπορεί να δανειστεί πολλές ταινίες, αλλά και µια ταινία 
µπορεί να την έχουν δανειστεί πολλοί πελάτες (σχέση πολλά-προς-πολλά) και 
αυτό γιατί δεν διαγράφουµε τις εγγραφές από τους πελάτες που έχουν επι-
στρέψει τις ταινίες, γιατί θέλουµε να έχουµε µια εικόνα για το ποιες ταινίες 
ζητούνται περισσότερο, ποιοι πελάτες δανείζονται συχνότερα, ποιοι ηθοποιοί 
ή σκηνοθέτες προτιµούνται κ.ά. 
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 Έτσι, θα πρέπει να δηµιουργήσουµε κι έναν τρίτο πίνακα δανεισµού 
ταινιών που θα συνδέει τους δύο παραπάνω πίνακες και θα έχει µε τον καθέ-
να απ’ αυτούς σχέση ένα-προς-πολλά. Θα λέγεται film και θα έχει τα εξής 
πεδία : 
 
Όνοµα Πεδίου Περιγραφή    Τύπος  Μέγεθος 
code_vid  κωδικός ταινίας   N  5 
code_pel  κωδικός πελάτη   N  5 
xreosi   χρέωση της ταινίας   N  4 
date_dan  ηµερ/νία δανεισµού   D  8 
date_ret  ηµερ/νία οφειλ.επιστροφής D  8 
date_epis  ηµερ/νία επιστροφής  D  8 
 

Τα πεδία code_vid και code_pel θα παίρνουν τιµές από ένα σύνθετο 
πλαίσιο (combo box) ή λίστα αναζήτησης µε τιµές που θα υπάρχουν ήδη κα-
ταχωρηµένες στους άλλους δύο πίνακες. 
 
 Να δηµιουργηθούν τα εξής ερωτήµατα (queries) : 
 
• Ένα ερώτηµα που θα µας εµφανίζει µόνο τους πελάτες της Φλώρινας  
• Ένα ερώτηµα που θα µας εµφανίζει τις ταινίες που έχουν διάρκεια µικρό-

τερη από 2 ώρες 
• Ένα ερώτηµα που θα µας εµφανίζει τις ταινίες που έχουν διάρκεια µεγα-

λύτερη ή ίση από 2 ώρες 
• Ένα ερώτηµα που θα µας εµφανίζει τους πελάτες που δεν έχουν δανειστεί 

κάποια ταινία 
• Ένα ερώτηµα που θα µας εµφανίζει τις ταινίες που δεν τις έχει δανειστεί 

κάποιος πελάτης 
• Ένα ερώτηµα που θα µας εµφανίζει τον µέσο όρο της διάρκειας των ται-

νιών ανά κατηγορία ταινίας 
• Ένα ερώτηµα που θα µας εµφανίζει το σύνολο των ταινιών ανά κατηγορία  
• Ένα ερώτηµα που θα µας εµφανίζει το σύνολο των ταινιών ανά σκηνοθέτη  
• Ένα ερώτηµα που θα µας εµφανίζει τις ταινίες που είναι δανεισµένες αυ-

τή τη στιγµή 
• Ένα ερώτηµα που θα µας εµφανίζει τις ταινίες που είναι δανεισµένες αλ-

λά δεν έχουν επιστραφεί, ενώ όφειλαν 
• Ένα ερώτηµα που θα εµφανίζει κατά φθίνουσα σειρά τους πελάτες που 

έχουν δανειστεί τις περισσότερες ταινίες 
• Ένα ερώτηµα που θα εµφανίζει κατά φθίνουσα σειρά τις ταινίες που έ-

χουν δανειστεί τις περισσότερες φορές 
• Ένα ερώτηµα που θα εµφανίζει το συνολικό ποσό που χρεώθηκε ο κάθε 

πελάτης για τις ταινίες που δανείστηκε 
 
 



Κων/νου Στυλιάδη                                                    Εφαρµογή Video Club στην Access 

4 

 Να δηµιουργηθούν οι εξής φόρµες (forms) : 
 
• Μια φόρµα όπου θα καταχωρούµε τα στοιχεία των video ταινιών 
• Μια φόρµα όπου θα καταχωρούµε τα στοιχεία των πελατών και σε µια υ-

ποφόρµα θα µας εµφανίζει τις ταινίες που έχει δανειστεί ο κάθε πελάτης 
• Μια φόρµα όπου θα καταχωρούµε τα στοιχεία των ταινιών που δανείζο-

νται 
 
 
 Να δηµιουργηθούν οι εξής εκθέσεις (reports) : 
 
• Μια αναφορά µ’ όλα τα στοιχεία των πελατών ταξινοµηµένα ανά κωδικό 
• Μια αναφορά µ’ όλα τα στοιχεία των πελατών ταξινοµηµένα ανά επώνυµο 
• Μια αναφορά µ’ όλα τα στοιχεία των πελατών οµαδοποιηµένα ανά πόλη 
• Μια αναφορά µ’ όλα τα στοιχεία των ταινιών ταξινοµηµένα ανά κωδικό 
• Μια αναφορά µ’ όλα τα στοιχεία των ταινιών οµαδοποιηµένα ανά κατηγο-

ρία 
• Μια αναφορά µ’ όλα τα στοιχεία των ταινιών οµαδοποιηµένα ανά παρα-

γωγό 
• Μια αναφορά µ’ όλα τα στοιχεία των ταινιών οµαδοποιηµένα ανά σκηνο-

θέτη 
• Μια αναφορά µ’ όλα τα στοιχεία των ταινιών οµαδοποιηµένα ανά κατηγο-

ρία και σκηνοθέτη 
• Μια αναφορά µ’ όλα τα στοιχεία των ταινιών ταξινοµηµένα ανά τίτλο 
• Μια αναφορά µ’ όλα τα στοιχεία των ταινιών ταξινοµηµένα ανά θέση 
• Μια αναφορά µε τα στοιχεία των πελατών που έχουν δανειστεί έστω και 

µια ταινία, οµαδοποιηµένη ανά κωδικό πελάτη και ανά κατηγορία ταινίας 
• Μια αναφορά µε τα στοιχεία των ταινιών που έχουν δανειστεί οι πελάτες 

έστω και µία φορά, οµαδοποιηµένη ανά κατηγορία ταινίας 
 
 
 Να δηµιουργηθούν οι εξής µακροεντολές (macros) : 
 
• Μια µακροεντολή που θα ανοίγει τη φόρµα των ταινιών και θα δηµιουρ-

γηθεί πλήκτρο εντολής (command button) που θα την καλεί από τη φόρµα 
των πελατών 

• Μια µακροεντολή που θα ανοίγει την αναφορά των πελατών και θα δη-
µιουργηθεί πλήκτρο εντολής (command button) που θα την καλεί από τη 
φόρµα των ταινιών 

• Μια µακροεντολή που θα εµφανίζει ένα µήνυµα (message box) µε τα στοι-
χεία του Video Club και θα δηµιουργηθεί πλήκτρο εντολής (command but-
ton) που θα την καλεί από τη φόρµα των ταινιών 
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 Να δηµιουργηθούν οι εξής λειτουργικές µονάδες (modules) : 
 
• Μια λειτουργική µονάδα που θα εµφανίζει ένα µήνυµα (message box) µε 

τα στοιχεία του Video Club και θα δηµιουργηθεί πλήκτρο εντολής (com-
mand button) που θα την καλεί από τη φόρµα των πελατών 

• Μια λειτουργική µονάδα που θα µετράει τις ταινίες ανά σύστηµα (VHS 
και Beta) και θα εµφανίζει µια αναφορά για το σύνολο των ταινιών ανά 
σύστηµα. Θα δηµιουργηθεί πλήκτρο εντολής (command button) που θα την 
καλεί από τη φόρµα των ταινιών 

• Μια λειτουργική µονάδα που θα εµφανίζει τα στοιχεία των ταινιών που 
έχουν δανειστεί και δεν έχουν επιστραφεί 

 
 
 


