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Εξεηαζηέα ύλη - βάζειρ δεδομένων
1. Ειζαγωγικά
α. Όροι και Έννοιες Βάζεων Γεδομένων
α1. Καηαλόεζε ηεο έλλνηαο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ
α2. Καηαλόεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ θαη ηεο δνκήο κηαο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ: Πίλαθεο, εγγξαθέο,
πεδία, ζρέζεηο
α3. Καηαλόεζε ησλ ηύπσλ πεδίσλ θαη ησλ βαζηθώλ ηδηνηήησλ ηνπο: κέγεζνο, κνξθή
2. Βαζικέρ Λειηοςπγίερ & Πεπιβάλλον Εθαπμογήρ Διασείπιζηρ Βάζεων Δεδομένων
α. Βαζικές Λειηοσργίες
α1. Δθθίλεζε, ηεξκαηηζκόο εθαξκνγήο βάζεσλ δεδνκέλσλ
α2. Άλνηγκα, θιείζηκν κηαο ππάξρνπζαο βάζεο δεδνκέλσλ
α3. Γεκηνπξγία, απνζήθεπζε κηαο λέαο βάζεο δεδνκέλσλ
α4. Δκθάληζε, απόθξπςε ησλ δηαζέζηκσλ γξακκώλ εξγαιείσλ
α5. Δλαιιαγέο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ πξνβνιώλ πηλάθσλ, θνξκώλ, εθζέζεσλ/αλαθνξώλ
α6. Φξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηώλ Βνήζεηαο.
3. Πίνακερ
α. Λειηοσργίες Πινάκων
α1. Γεκηνπξγία πίλαθα, νλνκαζία θαη θαζνξηζκόο ηύπνπ πεδίσλ
α2. Γεκηνπξγία θαλόλα επηθύξσζεο γηα εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζε πεδίν
α3. Αιιαγή ηδηνηήησλ κνξθήο αξηζκεηηθώλ πεδίσλ, πεδίσλ εκεξνκελίαο
α4. Πξνζζήθε, δηαγξαθή πεδίνπ ζε ππάξρνληα πίλαθα
α5. Έλλνηα θαη θαζνξηζκόο πξσηεύνληνο θιεηδηνύ
α6. Απνζήθεπζε, θιείζηκν, δηαγξαθή πίλαθα
α7. Δηζαγσγή, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζε πίλαθα
α8. Πινήγεζε ζε εγγξαθέο, πεδία πίλαθα
α9. Μεηαβνιή πιάηνπο ζηήιεο πίλαθα
α10. Μεηαθίλεζε ζέζεο πεδίνπ πίλαθα
β. Στέζεις
β1. Γεκηνπξγία, δηαγξαθή ζρέζεο 1−πξνο−1, 1−πξνο−πνιιά κεηαμύ πεδίσλ πηλάθσλ
β2. Καζνξηζκόο αθεξαηόηεηαο αλαθνξώλ ζε ζρεηηδόκελα πεδία
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4. Φόπμερ
α. Γημιοσργία, μορθοποίηζη Φορμών
α1. Γεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε κηαο θόξκαο
α2. Πξνζζήθε, κεηαβνιή θεηκέλνπ ζηελ Κεθαιίδα/Υπνζέιηδν κηαο θόξκαο
α3. Άλνηγκα, θιείζηκν κηα θόξκαο
α4. Φξήζε κηαο θόξκαο γηα ηελ θαηαρώξεζε, κεηαβνιή, δηαγξαθή εγγξαθώλ
α5. Μεηαθίλεζε ζηελ επόκελε/ πξνεγνύκελε εγγξαθή, ζηελ πξώηε/ηειεπηαία εγγξαθή, ζε ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή
ρξεζηκνπνηώληαο θόξκα
α6. Γηαγξαθή κηαο θόξκαο
5. Επγαζίερ ζηα Δεδομένα
α. Βαζικές εργαζίες
α1. Δθαξκνγή θίιηξνπ ζε πίλαθεο θαη θόξκεο
α2. Φξήζε ιεηηνπξγίαο αλαδήηεζεο ζηα πεδία ελόο πίλαθα
α3. Ταμηλόκεζε δεδνκέλσλ ζε πίλαθεο, θόξκεο
β. Δρωηήμαηα
β1. Γεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε εξσηήκαηνο επηινγήο ζε έλαλ ή δύν πίλαθεο
β2. Καζνξηζκόο πεδίσλ εξσηήκαηνο, εκθάληζε, απόθξπςε πεδίσλ εξσηήκαηνο
β3. Καζνξηζκόο θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο κε ρξήζε ηειεζηώλ ζύγθξηζεο: ινγηθνύ ή (or), ινγηθνύ θαη (and)
β4. Καζνξηζκόο ηαμηλόκεζεο ζε εξώηεκα
β5. Δκθάληζε απνηειεζκάησλ εξσηήκαηνο
β6. Κιείζηκν, δηαγξαθή εξσηήκαηνο
γ. Αναθορές − Δκθέζεις
γ1. Γεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε κηαο αλαθνξάο βαζηζκέλεο ζε πίλαθα ή εξώηεκα
γ2. Οκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ βάζεη ελόο πεδίνπ θαηά αύμνπζα, θζίλνπζα ζεηξά
γ3. Φξήζε ζπλνπηηθώλ ηηκώλ αζξνίζκαηνο, ειάρηζηνπ, κέγηζηνπ, κέζνπ όξνπ θαη θαηακέηξεζεο ζε ζπγθεληξσηηθή
έθζεζε
γ4. Γηεπζέηεζε ησλ πεδίσλ θαη ησλ επηθεθαιίδσλ ζηε δηάηαμε κηαο αλαθνξάο
γ5. Πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε θεηκέλνπ ζηελ Κεθαιίδα ή ην Υπνζέιηδν κηαο αλαθνξάο
γ6. Απνζήθεπζε, δηαγξαθή κηαο αλαθνξάο
γ7. Άλνηγκα, θιείζηκν κηαο αλαθνξάο
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6. Εκηςπώζειρ
α. Προεηοιμαζία & εκηύπωζη
α1. Πξνεπηζθόπεζε εθηύπσζεο πηλάθσλ, θνξκώλ, αλαθνξώλ
α2. Δπηινγή πξνζαλαηνιηζκνύ θαη κεγέζνπο ραξηηνύ
α3. Δθηύπσζε νιόθιεξνπ ή κέξνπο πίλαθα, αλαθνξάο

Η αλαθεξόκελε ύιε είλαη απόιπηα ελαξκνληζκέλε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δ.Ο.Π.Π.
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