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ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ 
 

 
Παρ’ όλα τα µέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυµα ECDL για την προετοιµασία αυτής της έκδο-

σης, καµία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυµα ECDL, ως εκδότης, για την πληρότητα των 

πληροφοριών που περιέχονται εντός αυτής. Επίσης, το Ίδρυµα ECDL δεν είναι υπεύθυνο ή υπό-

χρεο για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, φθορά, οποιουδήποτε µεγέθους προκύψει λόγω 

πληροφοριών, οδηγιών ή συµβουλών που περιέχονται σ’ αυτό το έγγραφο. 
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Ενότητα 5 - Βάσεις ∆εδοµένων 
 

Τα ακόλουθα αποτελούν την Εξεταστέα Ύλη της Ενότητας 5, Βάσεις ∆εδοµένων1 (Module 5, Database), 
η οποία παρέχει το υπόβαθρο για την θεωρητική και πρακτική εξέταση σε αυτόν το γνωστικό τοµέα. 
 
 

Στόχοι της Ενότητας 
 

Ενότητα 5  Η ενότητα Βάσεις ∆εδοµένων απαιτεί από τον υποψήφιο να καταλάβει µερικές από τις βα-
σικές έννοιες των βάσεων δεδοµένων και να επιδείξει τις δυνατότητες του στην εργασία µε 
µια βάση δεδοµένων στον υπολογιστή. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να δη-
µιουργεί και να τροποποιεί πίνακες, ερωτήµατα, φόρµες και εκθέσεις, και να προετοιµάζει 
αποτελέσµατα έτοιµα προς διανοµή. Ακόµη, ο υποψήφιος θα πρέπει να µπορεί να συσχετίζει 
πίνακες και να ανακτά δεδοµένα από µια βάση δεδοµένων µέσω των διαθέσιµων εργαλείων 
ερωτηµάτων και ταξινόµησης. 

 

Κατηγορία Σύνολο ∆εξιοτήτων Αναφορά Αντικείµενο Εργασίας 

5.1.1.1 Κατανόηση του όρου Βάση ∆εδοµένων. 5.1 Χρήση της  
Εφαρµογής 

5.1.1 Έννοιες Βάσεων  
∆εδοµένων 5.1.1.2 Κατανόηση του τρόπου που είναι οργανωµένη 

µια βάση δεδοµένων όσον αφορά τους πίνακες, 
εγγραφές, τα πεδία και τους τύπους και τις ιδιότη-
τες των πεδίων. 

  5.1.1.3 Κατανόηση του τι είναι το πρωτεύον κλειδί. 

  5.1.1.4 Κατανόηση του τι είναι το ευρετήριο πίνακα. 

  5.1.1.5 Κατανόηση του σκοπού των σχέσεων µεταξύ πι-
νάκων σε µια βάση δεδοµένων. 

  5.1.1.6 Κατανόηση της σηµασίας της εφαρµογής κανό-
νων για τη διασφάλιση των σχέσεων µεταξύ 
πινάκων. 

 5.1.2.1 Άνοιγµα (και κλείσιµο) µιας εφαρµογής βάσεων 
δεδοµένων. 

 

5.1.2 Τα Πρώτα Βήµατα 
στις Βάσεις ∆εδο-
µένων 5.1.2.2 Άνοιγµα, είσοδος σε µια υπάρχουσα βάση δεδο-

µένων. 

  5.1.2.3 ∆ηµιουργία µιας νέας βάσης δεδοµένων. 

  5.1.2.4 Αποθήκευση µιας βάσης δεδοµένων σε συγκε-
κριµένη θέση σε µονάδα δίσκου. 

  5.1.2.5 Χρήση των διαθέσιµων λειτουργιών Βοήθειας. 

  5.1.2.6 Κλείσιµο µιας βάσης δεδοµένων. 

 5.1.3 Προσαρµογή 
Ρυθµίσεων 

5.1.3.1 Εναλλαγές µεταξύ των προβολών πίνακα, φόρ-
µας, έκθεσης. 

  5.1.3.2 Εµφάνιση, απόκρυψη των διαθέσιµων γραµµών 
εργαλείων. 

5.2 Πίνακες 5.2.1 Βασικές Λειτουργί-
ες 

5.2.1.1 ∆ηµιουργία και αποθήκευση ενός πίνακα και κα-
θορισµός των πεδίων και των τύπων τους. 

                                                           
1 Η παρούσα Εξεταστέα Ύλη της Ενότητας 5 του ECDL, βασίζεται σε εφαρµογές βάσεων δεδοµένων που χρησιµοποιούν το σχεσιακό µοντέλο υ-

λοποίησης. 
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Κατηγορία Σύνολο ∆εξιοτήτων Αναφορά Αντικείµενο Εργασίας 

  5.2.1.2 Προσθήκη, διαγραφή εγγραφών σε έναν πίνακα. 

  5.2.1.3 Προσθήκη πεδίου σε υπάρχον πίνακα. 

  5.2.1.4 Εισαγωγή, τροποποίηση δεδοµένων σε µια εγ-
γραφή. 

  5.2.1.5 ∆ιαγραφή δεδοµένων σε µια εγγραφή. 

  5.2.1.6 Χρήση της λειτουργίας της αναίρεσης. 

  5.2.1.7 Μετακίνηση εντός του πίνακα στην επόµενη/ 
προηγούµενη εγγραφή, στην πρώτη/τελευταία 
εγγραφή, σε συγκεκριµένη εγγραφή. 

  5.2.1.8 ∆ιαγραφή ενός πίνακα. 

  5.2.1.9 Αποθήκευση και κλείσιµο πίνακα. 

 5.2.2 Ορισµός Κλειδιών 5.2.2.1 Ορισµός πρωτεύοντος κλειδιού. 

  5.2.2.2 ∆ηµιουργία ευρετηρίου µε βάση ένα πεδίο µε ύ-
παρξη ή όχι διπλότυπων εγγραφών. 

 5.2.3 Σχεδίαση Πίνακα 5.2.3.1 Τροποποίηση των ιδιοτήτων µορφής των πεδίων, 
όπως: µέγεθος, µορφή αριθµού, µορφή ηµερο-
µηνίας. 

  5.2.3.2 Κατανόηση των επιπτώσεων της µεταβολής του 
µεγέθους των πεδίων σ’ ένα πίνακα. 

  5.2.3.3 ∆ηµιουργία απλού κανόνα επικύρωσης για αριθ-
µό, κείµενο, ηµεροµηνία/ώρα, νοµισµατική 
µονάδα. 

  5.2.3.4 Μεταβολή του πλάτους των στηλών ενός πίνακα. 

  5.2.3.5 Μετακίνηση µιας στήλης µέσα σε πίνακα. 

 5.2.4 Σχέσεις Πινάκων 5.2.4.1 ∆ηµιουργία µιας σχέσης τύπου «ένα - προς ένα» 
ή «ένα - προς πολλά» µεταξύ πινάκων. 

  5.2.4.2 ∆ιαγραφή µιας σχέσης µεταξύ πινάκων. 

  5.2.4.3 Εφαρµογή κανόνα(ων) στις σχέσεις πινάκων ώ-
στε να µην µπορούν να διαγραφούν τα πεδία που 
χρησιµοποιούνται για τη συσχέτιση των πινάκων. 

5.3.1.1 Άνοιγµα µια φόρµας. 5.3 Φόρµες 5.3.1 Χρησιµοποιώντας 
Φόρµες 5.3.1.2 ∆ηµιουργία και αποθήκευση µιας φόρµας. 

  5.3.1.3 Χρήση µιας φόρµας για την καταχώριση, µεταβο-
λή, διαγραφή εγγραφών. 

  5.3.1.4 Μετακίνηση στην επόµενη/ προηγούµενη εγγρα-
φή, στην πρώτη/τελευταία εγγραφή, σε 
συγκεκριµένη εγγραφή χρησιµοποιώντας τα στοι-
χεία µιας φόρµας. 

  5.3.1.5 Προσθήκη, µεταβολή κειµένου στην Κεφαλί-
δα/Υποσέλιδο µιας φόρµας. 

  5.3.1.6 ∆ιαγραφή µιας φόρµας. 

  5.3.1.7 Αποθήκευση και κλείσιµο µιας φόρµας. 
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Κατηγορία Σύνολο ∆εξιοτήτων Αναφορά Αντικείµενο Εργασίας 

5.4.1 Κύριες Λειτουργίες 5.4.1.1 Χρήση της εντολής αναζήτησης για συγκεκριµένη 
λέξη, αριθµό, ηµεροµηνία σε κάποιο πεδίο. 

5.4 Ανάκτηση  
Πληροφο-
ριών  5.4.1.2 Εφαρµογή φίλτρου σε πίνακα, φόρµα. 

  5.4.1.3 Απαλοιφή φίλτρου από πίνακα, φόρµα. 

 5.4.2 Ερωτήµατα 5.4.2.1 ∆ηµιουργία και αποθήκευση ερωτήµατος βασι-
σµένο σε έναν ή δύο πίνακες χρησιµοποιώντας 
συγκεκριµένα κριτήρια αναζήτησης/επιλογής. 

  5.4.2.2 Προσθήκη κριτηρίων σ’ ένα ερώτηµα χρησιµο-
ποιώντας οποιουσδήποτε από τους ακόλουθους 
τελεστές: < (Μικρότερο από), <= (Μικρότερο ή 
ίσο από), > (Μεγαλύτερο από), >= (Μεγαλύτερο ή 
ίσο από), = (Ίσο), <> (∆ιάφορο), AND (Λογικό 
ΚΑΙ), OR (Λογικό Ή). 

  5.4.2.3 Επεξεργασία ερωτήµατος: µε προσθήκη, απα-
λοιφή κριτηρίων. 

  5.4.2.4 Επεξεργασία ερωτήµατος µε: Προσθήκη, δια-
γραφή, µετακίνηση, απόκρυψη, επανεµφάνιση 
πεδίων. 

  5.4.2.5 Εκτέλεση ενός ερωτήµατος. 

  5.4.2.6 ∆ιαγραφή ενός ερωτήµατος. 

  5.4.2.7 Αποθήκευση και κλείσιµο ενός ερωτήµατος. 

 5.4.3 Ταξινόµηση  
Εγγραφών 

5.4.3.1 Ταξινόµηση δεδοµένων σ΄ έναν πίνακα, µια φόρ-
µα, των αποτελεσµάτων ερωτήµατος κατά 
αύξουσα, φθίνουσα αριθµητική σειρά, ή αλφαβη-
τική, αντίστροφη αλφαβητική σειρά. 

5.5 Αναφορές 5.5.1.1 ∆ηµιουργία και αποθήκευση µιας έκθεσης βασι-
σµένη σ’ ένα πίνακα, ερώτηµα. 

 

5.5.1 Χρησιµοποιώντας 
Εκθέσεις /  
Αναφορές 

5.5.1.2 Μεταβολή της διευθέτησης των πεδίων δεδοµέ-
νων και των επικεφαλίδων στη διάταξη µιας 
έκθεσης. 

  5.5.1.3 Οµαδοποίηση δεδοµένων βάσει συγκεκριµένης 
επικεφαλίδας (πεδίου) σε µια έκθεση κατά αύ-
ξουσα, φθίνουσα αριθµητική σειρά ή αλφαβητική 
, αντίστροφη αλφαβητική σειρά. 

  5.5.1.4 Παρουσίαση συγκεκριµένων πεδίων σε συγκε-
ντρωτική έκθεση χρησιµοποιώντας συνοπτικές 
τιµές αθροίσµατος, ελάχιστου, µέγιστου, µέσου 
όρου και καταµέτρησης µε τα κατάλληλα σηµεία 
διακοπής / αλλαγής. 

  5.5.1.5 Προσθήκη, τροποποίηση κειµένου στην Κεφαλί-
δα ή το Υποσέλιδο µιας έκθεσης. 

  5.5.1.6 ∆ιαγραφή µιας έκθεσης. 

  5.5.1.7 Αποθήκευση και κλείσιµο µιας έκθεσης. 
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Κατηγορία Σύνολο ∆εξιοτήτων Αναφορά Αντικείµενο Εργασίας 

5.6.1.1 Προεπισκόπηση πίνακα, φόρµας, έκθεσης. 5.6 Προετοιµα-
σία 
Εκτυπώσεων 

5.6.1 Προετοιµασία για 
Εκτύπωση 

5.6.1.2 Αλλαγή στον προσανατολισµό της έκθεσης: ορι-
ζόντιο, κατακόρυφο. Αλλαγή του µεγέθους του 
χαρτιού εκτύπωσης. 

 5.6.2 Επιλογές Εκτύπω-
σης 

5.6.2.1 Εκτύπωση2 µιας σελίδας, επιλεγµένων εγγρα-
φών, συνολικού πίνακα. 

  5.6.2.2 Εκτύπωση όλων των εγγραφών ή συγκεκριµένων 
σελίδων χρησιµοποιώντας µια διάταξη φόρµας. 

  5.6.2.3 Εκτύπωση των αποτελεσµάτων ενός ερωτήµα-
τος. 

  5.6.2.4 Εκτύπωση συγκεκριµένων σελίδων µιας έκθεσης, 
ολόκληρης της έκθεσης. 

 
 
 

                                                           
2 Η εκτύπωση σε αρχείο, αν και δεν αναφέρεται σαν ξεχωριστό αντικείµενο εργασίας στο παρόν, ίσως χρειαστεί να αποτελέσει µέρος της εκπαί-

δευσης ή της προετοιµασίας των υποψηφίων ανάλογα µε την υποδοµή εκτύπωσης του εξεταστικού κέντρου. 


