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Κεφ�λαιο 3 

Δη�ιουργ
α εν�� ν�ου  

ιστοτ�που 

Στο Microsoft® Visual Web Developer™, όπως και 

γενικότερα στην πράξη, ένας ιστότοπος (ή τοποθεσία 

Ιστού, Web site) είναι ένα σύνολο ιστοσελίδων και 

συσχετισμένων αρχείων που σκοπεύετε να δημιουρ-

γήσετε, να αναπτύξετε, και να διαχειριστείτε ενιαία. 

    Αν θέλετε, μπορείτε να επιλέξετε να αντιμετωπίζε-

τε έναν ολόκληρο εικονικό διακομιστή Ιστού ή όνο-

μα περιοχής (ή τομέα, domain name) ως έναν ιστό-

τοπο. Συχνά όμως, θα έχετε περιεχόμενο που θα θέ-

λετε να το δημιουργήσετε σε διαφορετικό χρόνο, να 

το αναπτύξετε σε διαφορετικό χρόνο, να το χειριστεί-

τε σε διαφορετικό επίπεδο ασφάλειας και, γενικότε-

ρα να το διαχειριστείτε ξεχωριστά. Ευτυχώς, με το 

ASP.NET 2.0 μπορείτε να ξεκινήσετε έναν καινούρ-

γιο ιστότοπο σε οποιονδήποτε φάκελο του δένδρου 

περιεχομένων του διακομιστή σας (δηλαδή στο χώρο 

URL του διακομιστή). 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Δεν υπάρχει πάγιος κανόνας που να διέπει 

το μέγεθος ενός ιστοτόπου ASP.NET 2.0. Οι 

περισσότεροι ιστότοποι, πάντως, έχουν από 

λίγες δεκάδες μέχρι πολλές εκατοντάδες ι-

στοσελίδες. 

 

Επιλογ� θ
ση για το 
αντ�γραφο εργασ�α  
του ιστοτ�που σα, 47 

Δη�ιουργ�α εν� κενο� 
ιστοτ�που, 48 
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Συντονισμός ιστοτόπων του Visual  
Web Developer και εφαρμογών IIS 

Ακόμη και αν αναπτύσσετε και ελέγχετε τον ιστότοπό σας στον ενσωματωμένο 

διακομιστή ανάπτυξης (Development Server) του Visual Web Developer, θα 

χρειαστεί κάποια στιγμή να τον δοκιμάσετε σε ένα πλήρες αντίγραφο του διακο-

μιστή πληροφοριών Ιστού (IIS). Υπάρχουν δύο λόγοι για αυτό: 

 Ο διακομιστής ανάπτυξης είναι προσπελάσιμος μόνο από το δικό σας 

υπολογιστή. 

 O IIS είναι ο μόνος διακομιστής Ιστού πλήρους πρόσβασης που υποστη-

ρίζει το ASP.NET 2.0. 

Δυστυχώς, ο διακομιστής IIS δεν υποδιαιρεί το διακομιστή Ιστού σε ιστοτόπους με 

τον τρόπο που το κάνει το Visual Web Developer, αλλά υποδιαιρεί τους διακο-

μιστές Ιστού σε εφαρμογές. Ουσιαστικά: 

 Ένας ιστότοπος είναι ένα δένδρο φακέλων που αντιμετωπίζεται από το 

Visual Web Developer ως μία μονάδα. 

 Μια εφαρμογή είναι ένα δένδρο φακέλων που αντιμετωπίζεται από το 

διακομιστή IIS ως μία μονάδα. 

Είναι σημαντικό αυτά τα δύο δένδρα φακέλων να ξεκινούν από τον ίδιο 

φάκελο. Διαφορετικά, ο ιστότοπος του Visual Web Developer δεν θα εκτελείται 

σωστά στο διακομιστή IIS. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να επισημάνετε (flag) το 

βασικό φάκελο του ιστοτόπου σας ως εφαρμογή IIS: 

 Αν δημοσιεύσετε τον ιστότοπο χρησιμοποιώντας το Microsoft FrontPage® 

Server Extensions, οι προεκτάσεις του διακομιστή θα επισημάνουν το 

βασικό φάκελο ως εφαρμογή IIS.  

 Στο εργαλείο διαχείρισης του Microsoft IIS Manager, πατήστε με το δεξιό 

πλήκτρο του ποντικιού στο φάκελο εκκίνησης του ιστοτόπου, επιλέξτε 

Properties και, στην καρτέλα Directory, πατήστε στο κουμπί Create της 

ομάδας επιλογών Application Settings. Αν δεν έχετε άδεια να το κάνετε 

αυτό, επικοινωνήστε με το προσωπικό υποστήριξης του διακομιστή σας. 

 Αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο, στην ενότητα "Δημιουργία ιστοτόπου σε 

τοπικό IIS", εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να επισημαίνετε 

φακέλους ως εφαρμογές IIS χωρίς να βγαίνετε από το Visual Web De-

veloper. Πάντως, και αυτός ο τρόπος απαιτεί τις ίδιες άδειες με τη χρήση 

του IIS Manager. 
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Επιλογή θέσης για το αντίγραφο εργασίας  
του ιστοτόπου σας 

Οι περισσότεροι προγραμματιστές ASP.NET διατηρούν τουλάχιστον δύο αντί-

γραφα κάθε ιστοτόπου που δημιουργούν: ένα αντίγραφο εργασίας και ένα 

αντίγραφο παραγωγής. 

 Το αντίγραφο εργασίας βρίσκεται συνήθως σε μια περιοχή εκτός δικτύου 

ή ιδιωτική περιοχή, απομονωμένη από το κοινό για το οποίο προορίζεται 

ο ιστότοπος. Άλλωστε, το αντίγραφο εργασίας είναι εργασία σε εξέλιξη. Συ-

νήθως είναι ατελές και όχι απόλυτα λειτουργικό. Υπάρχει λόγος που ερ-

γάζεστε ακόμη σε αυτό. 

 Το αντίγραφο παραγωγής ή "ζωντανός" (live) ιστότοπος βρίσκεται σε ένα 

διακομιστή Ιστού που είναι προσπελάσιμος από το κοινό του ιστοτόπου. 

Όταν το αντίγραφο εργασίας είναι επιτέλους, χμμ…, λειτουργικό και έχει 

εγκριθεί, ο δημιουργός ή ένας διαχειριστής του αντιγράφει το αντίγραφο 

εργασίας στο ζωντανό ιστότοπο. 

Επειδή το ASP.NET είναι μια τεχνολογία που εκτελεί κώδικα προγράμμα-

τος σε διακομιστή Ιστού, χρειάζεται ένας διακομιστής Ιστού για τον έλεγχο του 

ιστοτόπου ASP.NET. Επιπλέον, ο διακομιστής Ιστού πρέπει να εκτελεί το 

ASP.NET 2.0. Αυτό σημαίνει, ουσιαστικά, ότι έχετε δύο επιλογές: 

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Διακομιστή Πληροφοριών Ιστού (Inter-

net Information Server, IIS), τον κορυφαίο διακομιστή Ιστού της Micro-

soft, εγκατεστημένο είτε στο δικό σας υπολογιστή είτε σε κάποιον απομα-

κρυσμένο διακομιστή. 

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Διακομιστή Ανάπτυξης (Development 

Server) του ASP.NET, που είναι ενσωματωμένος στο Visual Web Devel-

oper. Πρόκειται για ένα υποσύνολο του IIS, το οποίο το Visual Web De-

veloper το ξεκινάει μετά από αίτηση και το οποίο εκτελείται μέχρι να 

βγείτε από το Visual Web Developer. 

Ο Visual Web Developer υποστηρίζει την αλληλεπιδραστική αποσφαλμά-

τωση για ό,τι κώδικα προγράμματος γράψετε. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να 

ορίσετε σημεία παύσης στα οποία ο κώδικας θα πρέπει να σταματάει για να 

ελέγξετε τα αντικείμενα και τις μεταβλητές, να εκτελέσετε βηματικά το πρό-

γραμμα εντολή προς εντολή κ.ο.κ. Όταν όμως η αποσφαλμάτωση "παγώσει" 

τον κώδικά σας, πρέπει να παγώσει και όλο το διακομιστή Ιστού — πράγμα, 

φυσικά, ενοχλητικό για όποιον άλλο χρησιμοποιεί τον ίδιο διακομιστή. Για να 

αποφύγουν τέτοια προβλήματα, οι περισσότεροι προγραμματιστές ASP.NET 

αποσφαλματώνουν στον υπολογιστή τους και όχι σε κοινόχρηστους διακομι-

στές. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Ο Διακομιστής Ανάπτυξης του ASP.NET δουλεύει μόνο τοπικά. Δεν μπορεί να 

διαβιβάσει σελίδες σε άλλον υπολογιστή. Είναι κατάλληλος μόνο για τον έ-

λεγχο σελίδων στον υπολογιστή σας. 

Δημιουργία ενός κενού ιστοτόπου 

Μπορείτε να τοποθετήσετε το αντίγραφο εργασίας ενός ιστοτόπου ASP.NET σε 

τέσσερα είδη θέσεων: 

 Σε μια θέση συστήματος αρχείων, όπως σε ένα φάκελο του σκληρού δί-

σκου του υπολογιστή σας ή σε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου. 

 Σε ένα διακομιστή IIS που εκτελείται τοπικά στον υπολογιστή σας. 

 Σε ένα διακομιστή IIS που εκτελείται απομακρυσμένα (δηλαδή σε άλλον 

υπολογιστή του δικτύου σας). 

 Σε ένα διακομιστή IIS με ένα σύστημα αρχείων προσπελάσιμο μέσω FTP. 

Στις επόμενες ενότητες περιγράφουμε αυτές τις επιλογές με περισσότερες 

λεπτομέρειες και εξηγούμε τον τρόπο δημιουργίας ενός νέου ιστοτόπου σε 

κάθε περίπτωση. 

Δημιουργία ιστοτόπου συστήματος αρχείων 

Σε έναν ιστότοπο συστήματος αρχείων μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία 

για τον ιστότοπό σας σε οποιονδήποτε φάκελο συστήματος αρχείων θέλετε. 

Αυτό μπορεί να είναι τοπικά, στον υπολογιστή σας, ή σε μια κοινόχρηστη το-

ποθεσία αρχείων στο δίκτυο. Στον Πίνακα 3-1 συνοψίζονται τα πλεονεκτήμα-

τα και τα μειονεκτήματα αυτής της προσέγγισης. 
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Πίνακας 3-1 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός ιστοτόπου συστήματος αρχείων 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Δεν χρειάζεται να εκτελείται στον 

υπολογιστή σας πλήρες αντίγρα-

φο του IIS. Στη θέση του μπορείτε 

να δοκιμάζετε τις σελίδες χρησι-

μοποιώντας το διακομιστή ανά-

πτυξης του ASP.NET. 

 

Δεν χρειάζεστε δικαιώματα δια-

χειριστή για την τοπική δημιουρ-

γία ή αποσφαλμάτωση των ιστο-

τόπων σας. 

 

Ο διακομιστής ανάπτυξης 

ASP.NET είναι προσπελάσιμος 

μόνο από τον τοπικό υπολογιστή. 

Αυτό μπορεί να μειώσει τα τρωτά 

σημεία του συστήματος ασφά-

λειας. 

Με το διακομιστή ανάπτυξης του 

ASP.NET δεν μπορείτε να ελέγξε-

τε ορισμένες προχωρημένες δυνα-

τότητες του IIS — όπως η πιστο-

ποίηση ταυτότητας με βάση το 

πρωτόκολλο HTTP, η κοινή σύν-

θεση (pooling) εφαρμογών, και τα 

φίλτρα ISAPI. 

 

Οι συνεργάτες σας δεν μπορούν να 

δουν σε προεπισκόπηση τον ιστό-

τοπο κατευθείαν από τον υπολογι-

στή σας. Για να επιτρέψετε την 

προεπισκόπηση, θα πρέπει να δη-

μοσιεύσετε τον ιστότοπο σε ένα 

διακομιστή που εκτελεί το IIS. 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ  

ΣΤΟ VISUAL WEB DEVELOPER 

Επιλ�ξτε New Web Site απ� το ενο� File. 

�ταν εφανιστε� το πλα�σιο διαλ�γου New Web Site τη� Εικ�να� 3-1, επιλ�ξτε �να 

πρ�τυπο στο πλα�σιο Templates. Για παρ�δειγα, επιλ�ξτε το ASP.NET Web Site. 

Στο πεδ�ο Location: 

 Επιλ�ξτε File System (Σ�στηα αρχε�ων) απ� την πτυσσ�ενη λ�στα. 

 Καταχωρ�στε, επιλ�ξτε, " κατευθυνθε�τε στη θ�ση του συστ"ατο� αρχε�ων που 

θ�λετε. 

� 
� 
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Εικόνα 3-1 

Αυτό το πλαίσιο διαλόγου είναι η αφετηρία για τη δημιουργία  

ενός νέου ιστοτόπου στο Visual Web Developer. 

Στην πτυσσ�ενη λ�στα Language επιλ�ξτε την προεπιλεγ�νη γλ$σσα προγραατι-

σο� του ιστοτ�που. 

Πατ"στε στο OK. Το Visual Web Developer δηιουργε� τον ιστ�τοπο, ανο�γει ια προε-

πιλεγ�νη σελ�δα στο παρ�θυρο σχεδ�αση� σελ�δων, και εφαν�ζει το φ�κελο στην Ε-

ξερε�νηση Λ�σεων (Solution Explorer). 

Αν η διαδρομή που προσδιορίσατε περιέχει ήδη αρχεία, το Visual Web 

Developer σας προτρέπει να ορίσετε άλλο όνομα φακέλου, να ανοίξετε τον 

υπάρχοντα ιστότοπο, ή να δημιουργήσετε τον ιστότοπο έτσι και αλλιώς. Στην 

τελευταία περίπτωση, τα αρχεία του προτύπου που επιλέξατε θα αντικαταστή-

σουν κάθε αρχείο με ίδιο όνομα που ήδη υπάρχει. 

Δημιουργία ιστοτόπου σε τοπικό διακομιστή IIS 

Οι ιστότοποι σε τοπικό διακομιστή IIS εκτελούνται χρησιμοποιώντας ένα αντί-

γραφο του IIS που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Κάθε ιστότοπος 

εκτελείται ως αυτόνομη εφαρμογή IIS. Το Visual Web Developer ενημερώνει 

τα αρχεία χρησιμοποιώντας τις προεκτάσεις διακομιστή FrontPage ή προ-

σπελάζοντας απευθείας το σύστημα αρχείων. Στον Πίνακα 3-2 συνοψίζονται 

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της προσέγγισης. 

� 
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Πίνακας 3-2 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός ιστοτόπου τοπικού IIS 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Μπορείτε να ελέγξετε όλες τις 

δυνατότητες IIS συμπεριλαμβα-

νομένων της πιστοποίησης ταυτό-

τητας με βάση το πρωτόκολλο 

HTTP, της σύνθεσης (pooling) 

εφαρμογών, και των φίλτρων IS-

API. 

 

Ο ιστότοπος είναι προσπελάσιμος 

από άλλους υπολογιστές. (Πά-

ντως, παραμένει δική σας ευθύνη 

να εξασφαλίσετε ότι θα έχουν 

πρόσβαση εκεί μόνο τα πρόσωπα 

που θέλετε.) 

Πρέπει να έχετε δικαιώματα δια-

χειριστή για να δημιουργήσετε ή 

να αποσφαλματώσετε ιστοτόπους 

IIS. 

 

Ανά πάσα στιγμή, μόνο ένας χρή-

στης υπολογιστή μπορεί να απο-

σφαλματώνει το διακομιστή IIS. 

 

Οι ιστότοποι τοπικού IIS έχουν εξ 

ορισμού ενεργοποιημένη την α-

πομακρυσμένη πρόσβαση. Αυτό 

μπορεί να μην είναι επιθυμητό σε 

μερικές περιπτώσεις. 

Για να δημιουργήσετε έναν ιστότοπο τοπικού IIS πρέπει πρώτα να καλύ-

πτονται οι εξής απαιτήσεις: 

 Πρέπει να έχετε συνδεθεί στον υπολογιστή σας με δικαιώματα διαχειρι-

στή. Μόνο ένας διαχειριστής μπορεί να τροποποιήσει τις απαραίτητες 

ρυθμίσεις IIS. 

 Το λογισμικό IIS πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και 

να εκτελείται. 

 Το ASP.NET 2.0 πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και 

να είναι ενεργοποιημένο στο IIS. 

Τα αρχεία ενός ιστοτόπου τοπικού IIS είναι δυνατό να βρίσκονται όπου 

θέλετε. Μερικά παραδείγματα είναι: 

 Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο ιστότοπο κάτω από το βασικό φάκελο 

(ρίζα) του IIS (κατά κανόνα είναι ο C:\InetPub\wwwroot) και να τον επι-

σημάνετε ως εφαρμογή IIS. 

 Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο ιστότοπο σε οποιονδήποτε φάκελο 

του υπολογιστή σας και να υποδείξετε στο Visual Web Developer να τον 

επισημάνει τόσο ως εικονικό κατάλογο IIS όσο και ως εφαρμογή IIS. 
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 Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν ιστότοπο που να δείχνει σε μια υπάρ-

χουσα εφαρμογή IIS και ακολούθως να επεξεργαστείτε τα αρχεία σε εκεί-

νη την εφαρμογή. 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΠΙΚΟΥ IIS 

Επιλ�ξτε New Web Site απ� το ενο� File. 

�ταν εφανιστε� το πλα�σιο διαλ�γου New Web Site, επιλ�ξτε οποιοδ"ποτε απ� τα 

πρ�τυπα που προσφ�ρονται στο πλα�σιο Templates. 

Επιλ�ξτε HTTP στο πλα�σιο πτυσσ�ενου καταλ�γου Location. 

Αν θ�λετε να καταχωρ�σετε εσε�� τη διε�θυνση URL του ν�ου ιστοτ�που, να εντοπ�σετε 

τα αρχε�α του στο συν"θη χ$ρο περιεχο�νων του διακοιστ" Ιστο� (για παρ�δειγα, 

στο φ�κελο C:\InetPub\wwwroot), και να κ�νετε τον ιστ�τοπο εφαρογ" IIS, συνεχ�στε 

ω� εξ"�: 

 Καταχωρ�στε τη ν�α διε�θυνση URL στο πλα�σιο κει�νου Location. Για παρ�-

δειγα, καταχωρ�στε http://localhost/ContosoMagic. 

 Συνεχ�στε ε το β"α 9. 

Διαφορετικ�, ακολουθ"στε τα επ�ενα β"ατα: 

 Πατ"στε στο κουπ� Browse. Θα εφανιστε� το πλα�σιο διαλ�γου Choose Location 

που παρουσι�ζεται στην Εικ�να 3-2. 

 Πατ"στε στο εικον�διο Local IIS για να εφανιστε� η λ�στα των τοπικ$ν διακοι-

στ$ν Ιστο�. 

Αν θ�λετε ο ν�ο� ιστ�τοπο� να χρησιοποιε� αρχε�α απ� ια υπ�ρχουσα εφαρογ" IIS, 

επιλ�ξτε το φ�κελο απ� τον οπο�ο ξεκιν�ει η υπ�ρχουσα εφαρογ", πατ"στε στο κου-

π� Open, και συνεχ�στε ε το β"α 9. 

Στο πλα�σιο Select The Web Site You Want To Open, επιλ�ξτε το διακοιστ" Ιστο� και 

ετ�, αν ε�ναι απαρα�τητο, το γονικ� φ�κελο του ιστοτ�που που θ�λετε να δηιουργ"-

σετε. Για παρ�δειγα, αν θ�λετε να δηιουργ"σετε �ναν ιστ�τοπο στη θ�ση /doves/ 

white, επιλ�ξτε το φ�κελο /doves. 

 

� 
� 
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Εικόνα 3-2 

Αυτό το πλαίσιο διαλόγου παρουσιάζει μια λίστα με τοπικούς διακομιστές  

Ιστού και τους χώρους URL που τους αντιστοιχούν. Χρησιμοποιήστε το για να 

επιλέξετε το γονικό φάκελο του νέου ιστοτόπου που θέλετε να δημιουργήσετε. 

Αν θ�λετε τα αρχε�α του ν�ου ιστοτ�που να βρ�σκονται �σα στο συν"θη χ$ρο περιε-

χο�νων του διακοιστ" Ιστο�, χρησιοποι"στε το πλα�σιο διαλ�γου Choose Location 

ω� εξ"�: 

 Πατ"στε στο κουπ� Create New Web Application. Ε�ναι το πρ$το απ� τα τρ�α 

κουπι� που εφαν�ζονται στην επ�νω δεξι� γων�α του πλαισ�ου διαλ�γου. 

 7να� ν�ο� φ�κελο�, ε το �νοα WebSite, θα εφανιστε� στο πλα�σιο Select The 

Web Site You Want To Open. Μετονο�στε τον �πω� θ�λετε. 

 Αν θ�λετε τα αρχε�α του ν�ου ιστοτ�που να βρ�σκονται αλλο�, ακολουθ"στε τα 

επ�ενα β"ατα: 

 Πατ"στε στο κουπ� Create New Virtual Directory. Ε�ναι το εσα�ο απ� τα κουπι� 

στην επ�νω δεξι� γων�α του πλαισ�ου διαλ�γου Choose Location. Μ�λι� πατ"σετε 

σε αυτ�, θα εφανιστε� το πλα�σιο διαλ�γου New Virtual Directory (Ν�ο� εικονικ�� 

κατ�λογο�) που φα�νεται στην Εικ�να 3-3. 

 Στο πλα�σιο Alias Name καταχωρ�στε τη διαδρο" URL �που θ�λετε να βρ�σκεται ο 

ν�ο� ιστ�τοπο�. 

� 
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 Στο πλα�σιο Folder, καταχωρ�στε (" ετακινηθε�τε προ�) τη θ�ση �που θα βρ�σκο-

νται τα αρχε�α του ιστοτ�που. 

 Πατ"στε στο ΟΚ για να δηιουργ"σετε τον εικονικ� κατ�λογο. 

Πατ"στε στο κουπ� Open για να δηιουργ"σετε τον ιστ�τοπο στο διακοιστ" IIS. 

Επιλ�ξτε την προεπιλεγ�νη γλ$σσα προγραατισο� του ιστοτ�που. 

Πατ"στε στο ΟΚ για να δηιουργ"σετε τον ιστ�τοπο και να τον ανο�ξετε στο Visual 

Web Developer. 

 

Εικόνα 3-3 

Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου μπορείτε να ορίσετε ένα φάκελο στο χώρο URL  

του διακομιστή Ιστού και να συσχετίσετε με αυτόν μια φυσική θέση αρχείων. 

Αν η διαδρομή που προσδιορίσατε περιέχει ήδη αρχεία, το Visual Web 

Developer θα σας ενημερώσει με ένα προειδοποιητικό μήνυμα. 

Δημιουργία απομακρυσμένου ιστοτόπου IIS 

Ένας απομακρυσμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί ένα αντίγραφο του IIS που 

είναι εγκατεστημένο σε κάποιον άλλο υπολογιστή, στον οποίο μπορείτε να 

έχετε πρόσβαση μέσω δικτύου. Τα αρχεία του ιστοτόπου βρίσκονται στον α-

πομακρυσμένο υπολογιστή και το Visual Web Developer επικοινωνεί με τον 

ιστότοπο μέσω του λογισμικού FrontPage Server Extensions. Στον Πίνακα  

3-3 παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της προ-

σέγγισης. 

Για να δημιουργήσετε έναν απομακρυσμένο ιστότοπο IIS απαιτούνται τα 

εξής: 

 Στον απομακρυσμένο υπολογιστή πρέπει να εκτελείται η έκδοση 2.0 του 

.NET Framework. 
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 Στον απομακρυσμένο υπολογιστή πρέπει να έχει εγκατασταθεί και να ε-

κτελείται ο διακομιστής IIS. 

 Το ASP.NET πρέπει να είναι ενεργοποιημένο στο IIS του απομακρυσμέ-

νου υπολογιστή. 

 Το λογισμικό FrontPage Server Extensions πρέπει να είναι εγκατεστημέ-

νο και ενεργοποιημένο στο επίπεδο βασικού φακέλου του υπολογιστή ό-

που δημιουργείτε τον ιστότοπο. 

 Πρέπει να έχετε άδεια διαχείρισης ή συντάκτη FrontPage για να μπορείτε 

να δημιουργήσετε νέους φακέλους και αρχεία στον απομακρυσμένο υπο-

λογιστή. 

Πίνακας 3-3 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός απομακρυσμένου ιστοτόπου IIS. 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Μπορείτε να ελέγξετε τον ιστότοπο 

στο ίδιο περιβάλλον με το διακομι-

στή παραγωγής (ή, αν θέλετε να το 

τολμήσετε, κατευθείαν στο διακομι-

στή παραγωγής). 

 

Πολλοί προγραμματιστές μπορούν 

να εργάζονται ταυτόχρονα στον ίδιο 

ιστότοπο. 

Η διευθέτηση του κοινού διακομιστή 

για την αποσφαλμάτωση μπορεί να 

αποδειχθεί πολύπλοκη. 

 

Μόνο ένας από τους προγραμματι-

στές μπορεί να αποσφαλματώνει την 

εφαρμογή ανά πάσα στιγμή. Επι-

πλέον, ο διακομιστής αναστέλλει 

κάθε άλλη αίτηση για όσο χρόνο ο 

προγραμματιστής ελέγχει τον κώδι-

κα. 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ IIS 

Επιλ�ξτε New Web Site απ� το ενο� File. 

�ταν εφανιστε� το πλα�σιο διαλ�γου New Web Site, επιλ�ξτε �να απ� τα πρ�τυπα 

στο πλα�σιο Templates. 

Στο πεδ�ο Location, επιλ�ξτε HTTP απ� το πλα�σιο του πτυσσ�ενου καταλ�γου. 

Ακολουθ"στε κατ� την κρ�ση σα� �α απ� τι� επ�ενε� διαδικασ�ε�: 

� 
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 Καταχωρ�στε τη διε�θυνση URL του ν�ου ιστοτ�που στο πλα�σιο Location. Για πα-

ρ�δειγα, πληκτρολογ"στε http://www.example.com/ContosoMagic 

 Πατ"στε στο κουπ� Browse, επιλ�ξτε Remote Site, και ετ� καταχωρ�στε τη 

διε�θυνση URL που θ�λετε στο πλα�σιο Web Site Location. 

 Πατ"στε στο κουπ� Browse, επιλ�ξτε Remote Site, πατ"στε στο κουπ� New 

Web Site, και καταχωρ�στε τη διε�θυνση URL που θ�λετε στο πλα�σιο Web URL. 

Επιλ�ξτε την προεπιλεγ�νη γλ$σσα προγραατισο� του ιστοτ�που. 

Πατ"στε στο OK για να δηιουργ"σετε τον ιστ�τοπο και να τον ανο�ξετε στο Visual 

Web Developer. 

Το Visual Web Developer θα δημιουργήσει τον ιστότοπο, θα ανοίξει μια 

προεπιλεγμένη σελίδα στο σχεδιαστή σελίδας, και θα εμφανίσει το φάκελο 

στην Εξερεύνηση Λύσεων. Αν η διαδρομή που προσδιορίσατε περιέχει ήδη 

αρχεία, το Visual Web Developer θα σας προτρέψει να προσδιορίσετε μια 

διαφορετική τοποθεσία. 

Δημιουργία ιστοτόπου προσπελάσιμου μέσω FTP 

Σε μερικούς διακομιστές Ιστού, ο μόνος τρόπος ενημέρωσης των αρχείων εί-

ναι με τη χρήση του Πρωτοκόλλου Μεταφοράς Αρχείων (File Transfer Proto-

col, FTP). Αυτή η περίπτωση παρουσιάζεται συχνά σε διακομιστές που παρέ-

χονται από εμπορικές υπηρεσίες φιλοξενίας. Το Visual Web Developer υπο-

στηρίζει και αυτό το περιβάλλον. Ειδικότερα: 

 Όποτε το Visual Web Developer χρειάζεται να διαβάσει ή να γράψει ένα 

αρχείο, το κάνει μέσω FTP. 

 Αν η τοποθεσία FTP βρίσκεται επίσης μέσα στο δένδρο περιεχομένων ενός 

διακομιστή Ιστού IIS που εκτελεί το ASP.NET 2.0, μπορείτε να εκτελέσετε 

και να ελέγξετε τον ιστότοπό σας στον ίδιο διακομιστή. 

Στον Πίνακα 3-4 συνοψίζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός 

ιστοτόπου προσπελάσιμου μέσω FTP. 
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