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Κεφ�λαιο 4 

 

Δη�ιουργ
στε το  

δικ� σα� φυλλο�ετρητ
  

Ιστο� σε λιγ�τερο απ� π�ντε λεπτ�! 

Τώρα που αποκτήσατε μια μικρή πείρα στη δη-

μιουργία απλών εφαρμογών με τη Microsoft® Visual 

C#® 2005 Express Edition, σε αυτό το κεφάλαιο θα 

κατασκευάσετε μια πιο πολύπλοκη εφαρμογή που 

θα ολοκληρώσετε στο Κεφάλαιο 6. Σε αυτό το κεφά-

λαιο θα ξεκινήσετε με το βασικό πλαίσιο της εφαρ-

μογής. στα επόμενα δύο κεφάλαια θα συνεχίσετε 

μαθαίνοντας νέες δυνατότητες και θα τις προσθέσετε 

για να βελτιώσετε το έργο σας. 

 Σε αυτό το κεφάλαιο, θα μάθετε να κατασκευάζε-

τε το δικό σας βασικό φυλλομετρητή Ιστού, και αυτό 

θα το καταφέρετε μέσα σε 5 λεπτά ή λιγότερο! 

 

 

Τι ε�ναι �ργο;, 74 

Τι ε�ναι η Δι�ταξη 
σχεδ�αση�;, 75 

Συναρ�ολ�γηση, 84 
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Τι είναι έργο; 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσατε ένα έργο για να τοποθετήσετε τον 

πηγαίο κώδικά σας. Τώρα θα αφιερώσω λίγο χρόνο για να σας εξηγήσω τι εί-

ναι έργο και τι πληροφορίες περιέχει. Το έργο (project) είναι ένας αποδέκτης 

για όλα τα αντικείμενα της εφαρμογής σας, όπως είναι οι φόρμες, ο πηγαίος 

κώδικας, και άλλοι πόροι. Επίσης, αποθηκεύει σημαντικά δεδομένα διευθέ-

τησης που ανήκουν στην εφαρμογή ως σύνολο: τη θέση του εκτελέσιμου αρ-

χείου (π.χ., δυαδικά αρχεία) στο σκληρό σας δίσκο, τις πληροφορίες έκδο-

σης, και πολλές ακόμα ρυθμίσεις που επηρεάζουν όλες τις λειτουργίες της 

εφαρμογής σας. Για παράδειγμα, αποθηκεύει επίσης τις ρυθμίσεις τής εφαρ-

μογής που ορίζει ο προγραμματιστής οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για το 

ορατό αποτέλεσμα. Στους χρήστες αρέσει να προσαρμόζουν το περιβάλλον 

λογισμικού στο δικό τους επίπεδο άνεσης και προσωπικό στυλ. Μια συνήθης 

χρησιμότητα αυτών των ρυθμίσεων χρήστη είναι να εξασφαλίσουμε ότι η ε-

φαρμογή μας μπορεί να διατηρεί τις αλλαγές που κάνει ο χρήστης, κάθε φο-

ρά που ξεκινάει. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα προσαρμοσμένων ρυθ-

μίσεων χρήστη είναι αυτό των δικών σας προτιμήσεων στον Internet Explorer, 

όπως είναι η διεύθυνση και οι ρυθμίσεις της αρχικής σελίδας, ποιες γραμμές 

εργαλείων θα είναι ορατές, αν το μέγεθος των γραμμών εργαλείων είναι κλει-

δωμένο, κ.λπ. 

 Στο επόμενο κεφάλαιο θα μάθετε μερικές από τις πιο σημαντικές ρυθμί-

σεις που αποθηκεύονται στο αρχείο διευθέτησης έργου (project configuration 

file) και πώς να τις χρησιμοποιείτε στην εφαρμογή σας. Στο τελευταίο κεφά-

λαιο αυτού του βιβλίου, θα χρησιμοποιήσετε προγραμματιστικές τεχνικές για 

να διατηρούνται οι ρυθμίσεις και οι προσαρμογές τού χρήστη. 

 Το όνομα που θα επιλέξετε κατά τη δημιουργία της εφαρμογής σας θα 

γίνει και το όνομα του έργου σας. Θα γίνει επίσης το όνομα του προεπιλεγμέ-

νου φακέλου στο σκληρό σας δίσκο, όπου θα αποθηκεύεται η εφαρμογή σας 

κάθε φορά που θα επιλέγετε κάτι τέτοιο. Θα αποτελέσει επίσης τον προεπι-

λεγμένο χώρο ονομάτων (namespace) της εφαρμογής σας. Ο χώρος ονομάτων 

χρησιμοποιείται για την οργάνωση των κλάσεων σε μία μοναδική ιεραρχική 

δομή. Το ίδιο ισχύει για οποιουσδήποτε άλλους τύπους χρειαστεί να ορίσετε. 

Η δημιουργία ενός χώρου ονομάτων σάς βοηθάει να αποφεύγετε τη σύγκρου-

ση ονομάτων (naming collision). Τι είναι η σύγκρουση ονομάτων; Ας δούμε 

ένα παράδειγμα για να εξηγήσουμε αυτή την έννοια. 

 Ας υποθέσουμε ότι μια εταιρεία με το όνομα AdventureWorks δημιουργεί 

μια νέα κλάση φορμών των Windows με το όνομα ANewForm. Δημιουργούν 

ένα χώρο ονομάτων με το όνομα AdventureWorks και τοποθετούν την κλάση 

ANewForm σε αυτόν ώστε να δώσουν ένα μοναδικό όνομα στην κλάση τους. 

Το πλήρως προσδιορισμένο όνομα μιας κλάσης αποτελείται πάντα από το 
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χώρο ονομάτων ακολουθούμενο από μια τελεία και το όνομα της κλάσης (ή 

των κλάσεων). Η μοναδική κλάση της AdventureWorks θα ήταν η Adven-

tureWorks.ANewForm. 

 Ας υποθέσουμε τώρα ότι και σεις ξεκινάτε τη δημιουργία ενός νέου έργου 

με το Visual Studio, και αποφασίζετε να ονομάσετε το έργο σας MyLibrary. 

Το Visual Studio θα δημιουργήσει για λογαριασμό σας ένα χώρο ονομάτων 

με το όνομα MyLibrary. Ας υποθέσουμε ότι στη συνέχεια ορίζετε μια νέα 

κλάση και την ονομάζετε ANewForm. Μπορεί να μην έχετε υπόψη σας ότι 

κάποια εταιρεία με το όνομα AdventureWorks έχει επίσης δώσει στη νέα της 

κλάση το ίδιο όνομα. Παρόλο που η AdventureWorks μπορεί να κάνει τελεί-

ως διαφορετικά πράγματα με την κλάση της, θα μπορούσε να προκύψει πρό-

βλημα επειδή οι δύο κλάσεις έχουν το ίδιο όνομα. 

 Ας πούμε τώρα ότι δοκιμάζετε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο κλάσεις με 

το όνομα ANewForm στη νέα σας εφαρμογή. Αν απλώς χρησιμοποιήσετε την 

κλάση ANewForm, ο μεταγλωττιστής δε θα μπορέσει να αποφασίσει ποια 

κλάση ANewForm θέλετε να χρησιμοποιήσετε — εκείνη που υπάρχει στη βι-

βλιοθήκη σας ή εκείνη της βιβλιοθήκης τής AdventureWorks. αυτό είναι ένα 

παράδειγμα σύγκρουσης ονομάτων. Αν όμως χρησιμοποιήσετε το όνομα του 

χώρου ονομάτων ως πρόθεμα στο όνομα της κλάσης, τότε δείχνετε στο μετα-

γλωττιστή εκείνη ακριβώς την κλάση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (την Ad-

ventureWorks.ANewForm). 

Τι είναι η Διάταξη σχεδίασης; 

Σύντομα θα δημιουργήσετε μια νέα διάταξη σχεδίασης στο βοήθημα σχεδία-

σης φορμών. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείτε τα περιεχόμενα της εφαρμο-

γής και τον τρόπο που παρουσιάζονται αυτά όταν ένας χρήστης εκτελεί την 

εφαρμογή. 

 Για να ολοκληρώσετε αυτή τη φάση ενός έργου, συνήθως δεν είναι απα-

ραίτητο να πληκτρολογήσετε πολύ κώδικα. όπως εξηγούμε στη συνέχεια αυ-

τού του κεφαλαίου, το Visual Studio κάνει αυτή τη δουλειά για λογαριασμό 

σας. Αυτό για το οποίο πρέπει να ανησυχείτε σεις είναι μόνον η εμφάνιση της 

εφαρμογής σας. Όταν ολοκληρώσετε τη σχεδίαση όλων των οπτικών θεμάτων 

σύμφωνα με την αισθητική σας, η επόμενη εργασία συνήθως είναι η προσάρ-

τηση του πηγαίου κώδικα στην οπτική διάταξη ώστε η εφαρμογή σας να απο-

κρίνεται και να αντιδρά στις ενέργειες του χρήστη. 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα ολοκληρώσετε τη βασική διάταξη. Θα μάθετε πιο 

προχωρημένες τεχνικές διάταξης στα επόμενα κεφάλαια. Ας ξεκινήσουμε το 

επόμενο έργο: έναν απλό φυλλομετρητή Ιστού (Web browser). 
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ΓΙΑ ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΑΠΛΟ ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗ ΙΣΤΟΥ 

Ξεκιν�στε τη Visual C# 2005 Express Edition επιλγοντα� Start/All Programs/Microsoft 

Visual C# 2005 Express Edition (ναρξη/�λα τα προγρ���ατα/Microsoft Visual C# 

2005 Express Edition). 

Δη�ιουργ�στε να νο ργο εφαρ�ογ�� των Microsoft Windows® (Microsoft Windows 

Application Project) χρησι�οποι�ντα� οποιαδ�ποτε απ� τι� τεχνικ� που παρουσι�-

στηκαν στα προηγο��ενα κεφ�λαια, ε!τε �σω του �ενο� File ε!τε �σω του εικονιδ!ου 

New Project τ�� γρα���� εργαλε!ων. Ονο��στε τη να εφαρ�ογ� MyOwnBrowser. 

Στην επιφ�νεια σχεδ!αση�, θα δε!τε την κεν� φ�ρ�α Windows �ε το �νο�α Form1 στη 

γρα��� τ!τλου τη�. Πατ�στε �!α φορ� στη γρα��� τ!τλου. Εξ ορισ�ο�, το παρ�θυρο 

Properties (Ιδι�τητε�) δεν ε�φαν!ζεται. Για να το ε�φαν!σετε, ανο!ξτε το �ενο� View 

(Προβολ�) και διαλξτε την επιλογ� Properties Window (Παρ�θυρο ιδιοτ�των). Κοι-

τ�ξτε το παρ�θυρο Properties στο κ�τω δεξι� �ρο� του IDE �πω� στην Εικ�να 4-1. 

 

Εικόνα 4-1 

Το παράθυρο Ιδιοτήτων για το στοιχείο ελέγχου φόρμας της εφαρμογής 

MyOwnBrowser 

�

�

�
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Θα χρησι�οποι�σου�ε σχεδ�ν �λε� τι� ιδι�τητε� που βλπετε εδ�! Αυτ� τη στιγ�� ε!ναι 

ση�αντικ� να κατανο�σετε �τι οι περισσ�τερε� απ� αυτ� τι� ιδι�τητε� θα χουν επ!-

δραση τ�σο στη συ�περιφορ� �σο και στην ε�φ�νιση του στοιχε!ου ελγχου που χετε 

επιλξει, �ταν θα εκτελσετε την εφαρ�ογ� σα�. 

Για �λα τα παραδε!γ�ατα αυτο� του βιβλ!ου, σα� συνιστ� να ταξινο�ε!τε τη λ!στα 

ιδιοτ�των σε α�ξουσα αλφαβητικ� σειρ�. θα ε!ναι πολ� πιο ε�κολο να βρ!σκετε τι� 

ιδι�τητε� που αναφρω στα παραδε!γ�ατα. Για να ταξινο��σετε τι� ιδι�τητε� σε αλ-

φαβητικ� σειρ�, πατ�στε στο κου�π! Alphabetical τη� γρα���� εργαλε!ων του παρα-

θ�ρου Properties. Η �λλη επιλογ� ε!ναι να ταξινο��σετε τα στοιχε!α ελγχου κατ� κα-

τηγορ!ε�, αλλ� αυτ� η �θοδο� !σω� να σα� καθυστερ�σει στη �ελτη αυτο� του βι-

βλ!ου. 

�ποτε επιλγετε �ια ιδι�τητα, βλπετε �ια σ�ντο�η περιγραφ� τη� χρ�ση� τη� στη 

β�ση το� παραθ�ρου Properties. Κοιτ�ξτε ω� παρ�δειγ�α την Εικ�να 4-1. Σε αυτ� την 

περ!πτωση, χει επιλεγε! η ιδι�τητα text (κε!�ενο). Στη β�ση το� παραθ�ρου Properties 

�πορε!τε να δε!τε να λιτ� ��νυ�α κει�νου το οπο!ο περιγρ�φει τη λειτουργ!α τη� ι-

δι�τητα� text. 

�πω� ε!πα στο Κεφ�λαιο 3, η καλ�τερη συ�βουλ� �ου για την εκ��θηση αυτο� του 

προγρ���ατο� ε!ναι οι συνεχε!� δοκι��. Υπ�ρχει �ια �εγ�λη ποικιλ!α εργαλε!ων στη 

Visual C# 2005 Express Edition και, επο�νω�, χετε π�ρα πολλ� δυνατ�τητε�. Μσα 

απ� αυτ� το βιβλ!ο θα ��θετε να χρησι�οποιε!τε πολλ� απ� αυτ� τα εργαλε!α, αλλ� 

ε!ναι αδ�νατον να ��θετε �λε� τι� παραλλαγ� και τι� δυνατ�τητε� του� αν δεν τα εξε-

ρευν�σετε και ��νοι σα�. ?χοντα� αυτ� υπ�ψη σα�, για να κατανο�σετε την επ!δραση 

�ια� αλλαγ�� σε �ια συγκεκρι�νη ιδι�τητα, δοκι��στε να δ�σετε �λε� τι� πιθαν� τι-

��. Κ�θε φορ� που τροποποιε!τε �ια ιδι�τητα, �εταγλωττ!στε και ελγξτε την εκτλε-

ση. Μην κ�νετε ��ω� περισσ�τερε� απ� �!α αλλαγ� κ�θε φορ�. Θα ε!ναι δ�σκολο να 

ξρετε ποια απ� τι� αλλαγ� σα� τροποπο!ησε πρ�γ�ατι την ε�φ�νιση τη� εφαρ�ογ��. 

Εξερευν�ντα� περισσ�τερε� απ� �!α πιθαν�τητε�, �πορε!τε να δε!τε την επ!δραση των 

αλλαγ�ν σα� α�σω�. 

Βεβαιωθε!τε �τι στο β��α 3 επιλξατε το στοιχε!ο ελγχου φ�ρ�α� �ε το �νο�α Form1 

και, στη συνχεια, τροποποι�στε τι� παρακ�τω ιδι�τητε� χρησι�οποι�ντα� τι� τι�� 

το� Π!νακα 4-1. Το �νο�α τη� ιδι�τητα� που πρπει να τροποποι�σετε βρ!σκεται στην 

αριστερ� στ�λη, και η τι�� που πρπει να δ�σετε στην ιδι�τητα βρ!σκεται στη δεξι� 

στ�λη. Gσω� χετε �δη ολοκληρ�σει αυτ� το β��α αλλ�, για να διευκολ�νετε την κα-

ταχ�ριση των δεδο�νων σα�, βεβαιωθε!τε �τι χετε ταξινο��σει τι� ιδι�τητε� �ε αλ-

φαβητικ� σειρ�. 

�
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Πίνακας 4-1 

Λίστα των ιδιοτήτων της φόρμας που πρέπει να αλλάξετε 

Ιδιότητα Τιμή 

Text My Own Browser 

Size:Width 640 

Size:Height 480 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Μερικές ιδιότητες έχουν δίπλα τους ένα σύμβολο συν (+), που σημαίνει ότι 

πρόκειται για ιδιότητες σε μορφή δένδρου. Όποτε πατάτε στο σύμβολο συν, η 

ιδιότητα αναπτύσσεται και εμφανίζει όλα τα χαρακτηριστικά της (attributes), 

τα οποία στη συνέχεια μπορείτε να προσαρμόσετε. Όταν πρέπει να καταχωρί-

σετε τιμές ιδιοτήτων που έχουν μορφή δένδρου, στο βιβλίο αυτό χρησιμοποιώ 

την παρακάτω δομή σύνταξης: Size:Width (Μέγεθος:Πλάτος), που αναφέρεται 

στο χαρακτηριστικό Width της ιδιότητας Size. 

Τ�ρα θα προσθσου�ε τρ!α στοιχε!α ελγχου φορ��ν Windows στην εφαρ�ογ� του 

φυλλο�ετρητ� Ιστο� σα�: να στοιχε!ο ελγχου πλαισ!ου κει�νου, στο οπο!ο θα ε!ναι 

δυνατ�ν να καταχωριστε! �ια διε�θυνση URL προορισ�ο�, να κου�π! περι�γηση� σε 

�ια ιστοσελ!δα, και να στοιχε!ο ελγχου φυλλο�ετρητ� Ιστο� (Web browser) στο οπο!ο 

θα ε�φαν!ζεται το περιεχ��ενο τη� ιστοσελ!δα�.  

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Για να προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα, πρέπει να χρησιμο-

ποιήσετε μεταφορά και απόθεση (drag-and-drop). Αυτό σημαίνει να μετακι-

νήσετε το δείκτη του ποντικιού στην εργαλειοθήκη, να σύρετε το κατάλληλο 

στοιχείο ελέγχου στην επιφάνεια σχεδίασης, και να το αφήσετε σε αυτή. 

Σ�ρετε και αποθστε να στοιχε!ο ελγχου Web browser στην επιφ�νεια σχεδ!αση�. Το 

στοιχε!ο ελγχου φυλλο�ετρητ� Ιστο� βρ!σκεται στην εργαλειοθ
κη στην αριστερ� 

πλευρ� του IDE. ε!ναι το τελευτα!ο στοιχε!ο ελγχου στην εν�τητα common controls 

(κοιν� στοιχε!α ελγχου). Εξ ορισ�ο�, αυτ� το στοιχε!ο ελγχου θα καλ�ψει πλ�ρω� 

την επιφ�νεια σχεδ!αση�. Επειδ� δε θλου�ε αυτ� τη συ�περιφορ� για την εφαρ�ογ� 

�α�, πατ�στε στο �α�ρο τρ!γωνο που βλπετε στην επ��ενη σελ!δα, 

�
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το οπο!ο θα δη�ιουργ�σει το περιεχ��ενο �ια� ξυπνη� ετικτα� (smart tag). (Αν ε!στε 

εξοικειω�νοι �ε το Microsoft Office 2003, πιθαν�ν χετε ξανασυναντ�σει ξυπνε� ετι-

κτε�. Θα περιγρ�ψου�ε πιο αναλυτικ� τι� ξυπνε� ετικτε� στο Κεφ�λαιο 5.) Στο συ-

γκεκρι�νο παρ�δειγ�α, θα σα� βοηθ�σει να απαγκυρ�σετε το στοιχε!ο ελγχου απ� 

το γονικ� αποδκτη (τη φ�ρ�α). Πατ�στε στην ξυπνη ετικτα και επιλξτε Undock in 

parent container (Απαγκ�ρωση στο γονικ� αποδκτη). 

Μεγαλ�στε το στοιχε!ο ελγχου �στε να καταλα�β�νει σχεδ�ν �λη την επιφ�νεια σχε-

δ!αση�. Για το σκοπ� αυτ�ν, πατ�στε σε οποιαδ�ποτε απ� τι� λαβ� του για να αλλ�-

ξετε το �γεθ�� του. 

Για να βεβαιωθε!τε �τι χει το !διο �γεθο� �ε αυτ� που βλπετε στην Εικ�να 4-2, επι-

λξτε το στοιχε!ο ελγχου φυλλο�ετρητ� Ιστο� πατ�ντα� σε οποιοδ�ποτε ση�ε!ο του. 

Στη συνχεια �εταφερθε!τε στο παρ�θυρο Properties και δ�στε σε �λε� τι� ιδι�τητε� τι� 

τι�� που βλπετε στον Π!νακα 4-2. 

 

Εικόνα 4-2 

Η εφαρμογή MyOwnBrowser 

�

�
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Πίνακας 4-2 

Οι ιδιότητες που πρέπει να αλλάξετε για το στοιχείο ελέγχου Web browser 

Ιδιότητα Τιμή 

(Name) myBrowser 

Size:Width 607 

Size:Height 385 

Location:X 12 

Location:Y 12 

Μεταφρετε και αποθστε να στοιχε!ο ελγχου πλαισ!ου κει�νου και να στοιχε!ο ε-

λγχου κου�πιο� απ� την εν�τητα κοιν�ν στοιχε!ων ελγχου (common controls) τη� 

εργαλειοθ�κη�, �στε η φ�ρ�α σα� να �οι�ζει �ε αυτ� τη� Εικ�να� 4-2. Αλλ�ξτε τι� 

ιδι�τητε� των στοιχε!ων ελγχου, �πω� κ�νατε και �ε το στοιχε!ο ελγχου του φυλλο-

�ετρητ� Ιστο� στο β��α 7. Επιλξτε να στοιχε!ο ελγχου κ�θε φορ� και τροποποι�στε 

τι� ιδι�τητε� του σ��φωνα �ε τα δεδο�να του Π!νακα 4-3. 

Πίνακας 4-3 

Στοιχεία ελέγχου, ιδιότητες, και τιμές 

Στοιχείο ελέγχου Ιδιότητα Τιμή 

Textbox (Name) txtURL 

Textbox Location:X 12 

Textbox Location:Y 411 

Textbox Size:Width 526 

Textbox Size:Height 20 

Button (Name) btnGo 

Button Location:X 544 

Button Location:Υ 411 

Button text GO 

Σε αυτ� το ση�ε!ο, χου�ε στη δι�θεσ� �α� �ια ολοκληρω�νη εφαρ�ογ�. Μπορε!τε να 

�εταγλωττ!σετε και να εκτελσετε την εφαρ�ογ� σα� πατ�ντα� το πλ�κτρο F5. 

 Αν ακολουθήσατε με ακρίβεια τα προηγούμενα βήματα, η εφαρμογή σας 

θα πρέπει τώρα να εκτελείται. Επειδή δεν έχουμε ενσωματώσει καμία λει-

τουργικότητα στον κώδικα, αν πληκτρολογήσουμε μια διεύθυνση URL και 

πατήσουμε στο κουμπί GO δε θα συμβεί τίποτε. 
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 Θα χρησιμοποιήσω μια αναλογία για να εξηγήσω μια θεμελιώδη έννοια. 

Ένας λαμπτήρας από μόνος του δεν είναι καθόλου χρήσιμο υλικό. Για να 

πάρουμε φως από αυτόν, πρέπει να τον συνδέσουμε με δύο καλώδια που με-

ταφέρουν ηλεκτρισμό. Παρόμοια με τη δουλειά που θα έκανε ένας ηλεκτρο-

λόγος για να δημιουργήσει αυτό το ηλεκτρικό κύκλωμα, πρέπει και εμείς να 

συνδέσουμε ή να καλωδιώσουμε (wire) το στοιχείο ελέγχου και την ενέργεια 

μεταξύ τους γράφοντας τον κώδικα που θα χειριστεί το συμβάν του πατήμα-

τος στο κουμπί GO. Κρατήστε αυτή την αναλογία στο μυαλό σας όταν βλέπετε 

σε αυτό το βιβλίο τον όρο καλωδιώνω ή καλωδίωση. 

 Πριν δοκιμάσουμε να εκτελέσουμε αυτή την εφαρμογή, επιτρέψτε μου να 

σας εξηγήσω τη γραμμή κώδικα που θα προσθέσετε στο βήμα 2 της επόμενης 

σελίδας, και συνδέστε αυτή την ερμηνεία με τις έννοιες του ΑΣΠ που παρου-

σιάσαμε νωρίτερα, στο Κεφάλαιο 1. 

 Όταν αποθέσατε τα στοιχεία ελέγχου στην επιφάνεια σχεδίασης, δημιουρ-

γήσατε παρουσίες της κλάσης που αντιπροσωπεύουν αυτά τα στοιχεία ελέγ-

χου. Για παράδειγμα, όταν αποθέσατε το στοιχείο ελέγχου του φυλλομετρητή 

Ιστού, δημιουργήσατε μια παρουσία της κλάσης System.Windows.Forms. 

WebBrowser, την οποία ονομάσατε myBrowser. Η κλάση WebBrowser δια-

θέτει πολλές μεθόδους, και αυτή που επιλέξατε είναι η μέθοδος Navigate 

(Πλοήγηση). Όπως δηλώνει και το όνομά της, αυτή η μέθοδος επιτρέπει στο 

φυλλομετρητή Ιστού να οδηγεί σε μια διεύθυνση URL. Η διεύθυνση URL με-

ταβιβάστηκε ως όρισμα (argument) στη μέθοδο Navigate. Το όρισμα, που 

ονομάζεται και παράμετρος, χρησιμοποιείται για τη μεταβίβαση δεδομένων 

σε μια μέθοδο. 

 Το όρισμα στην περίπτωσή σας είναι το κείμενο που καταχωρίζει ο χρή-

στης στην παρουσία της κλάσης System.Windows.Forms.TextBox, την οποία 

ονομάσατε, πολύ κατάλληλα, txtURL. Για να πάρετε το περιεχόμενο του 

πλαισίου κειμένου (TextBox) που ονομάζεται txtURL, χρησιμοποιήσατε την 

ιδιότητα Text (κείμενο) του συγκεκριμένου στοιχείου ελέγχου. Μια ιδιότητα 

σας επιτρέπει να ορίζετε ή να διαβάζετε το περιεχόμενο ενός μέλους δεδο-

μένων μιας κλάσης, χωρίς να προσπελάζετε απευθείας τα δεδομένα. Με αυ-

τόν τον τρόπο, ο πάροχος της κλάσης (π.χ., η Microsoft) μπορεί να τροπο-

ποιεί την υλοποίηση της ιδιότητας Text χωρίς να απασχολεί το χρήστη με τις 

λεπτομέρειες της υλοποίησης. Στον ΑΣΠ, αυτό ονομάζεται ενθυλάκωση (en-

capsulation). Μπορείτε να συγκρίνετε αυτή τη διαδικασία με έναν άνθρωπο 

που οδηγεί ένα αυτοκίνητο: δεν είναι απαραίτητο να ξέρετε πώς δουλεύει η 

μηχανή και το σύστημα μετάδοσης για να μπορέσετε να οδηγήσετε το αυτοκί-

νητο. Το παράδειγμα του αυτοκινήτου είναι αρκετά καλό, αλλά άλλο ένα κα-

λό παράδειγμα είναι η μέθοδος Navigate. Δεν είναι απαραίτητο να ξέρετε πώς 

υλοποιείται. απλώς θέλετε να κάνει τη δουλειά της. Όπως είπαμε νωρίτερα, 

όταν σχεδιάζετε μια φόρμα στο Visual Studio συμβαίνουν πολλά πράγματα. 

Είδατε ότι δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε κάποια από τις κλάσεις ή 
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τις παρουσίες που αντιπροσωπεύουν τα στοιχεία ελέγχου σας, επειδή το Vis-

ual Studio τα κάνει όλα για λογαριασμό σας! 

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝ∆ΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙ 

Κλε!στε την εκτελο��ενη εφαρ�ογ� και επιστρψτε στο IDE. Διπλοπατ�στε στο στοιχε!ο 

ελγχου του κου�πιο�. Θα ε�φανιστε! το παρ�θυρο κ�δικα που βλπετε στην Εικ�να 

4-3. 

 

Εικόνα 4-3 

Το παράθυρο κώδικα με το συμβάν πατήματος btnGo 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Αν προσπαθήσετε να πληκτρολογήσετε κώδικα και δεν μπορείτε, η εφαρμογή 

σας πιθανόν να εκτελείται ακόμη. Αν δεν κλείσετε την εφαρμογή και δεν επι-

στρέψετε στη Visual C#, δε θα μπορέσετε να τροποποιήσετε τον πηγαίο κώδι-

κα. Ένας καλός τρόπος να βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει και τερματίσει την 

εφαρμογή είναι να κοιτάξετε στη γραμμή τίτλου τής Visual C# Express. Αν 

δείτε το όνομα της εφαρμογής σας ακολουθούμενο από τη λέξη (running), αυ-

τό σημαίνει ότι η εφαρμογή σας εξακολουθεί να είναι ενεργός και δεν μπορεί-

τε να προσθέσετε κώδικα. Αν δοκιμάσετε να προσθέσετε κώδικα, η γραμμή 

κατάστασης θα σας πληροφορήσει ότι είστε σε κατάσταση μόνο για ανάγνωση 

(read-only) με το εξής μήνυμα: Cannot currently modify this text in the edi-

tor. It is in read-only (Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση αυτού του κειμένου 

στο διορθωτή. Είναι σε κατάσταση μόνο για ανάγνωση). 

�
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Αν τερ�ατ!σατε την εφαρ�ογ� σα� σωστ�, θα ε�φανιστε! το παρ�θυρο πηγα!ου κ�δι-

κα �ε το πρ�τυπο συ�β�ντο� πατ��ατο� btnGo. �ταν διπλοπατ�σατε στο στοιχε!ο 

ελγχου του κου�πιο�, πληροφορ�σατε το Visual Studio �τι θλετε να καλωδι�σετε (να 

συνδσετε) την ενργεια πατ��ατο� �ε το στοιχε!ο ελγχου του κου�πιο�. Συν�θω�, 

κ�θε στοιχε!ο ελγχου �πορε! να ενεργοποι�σει περισσ�τερα απ� να συ�β�ντα, αν�-

λογα �ε τη συ�περιφορ� που θλετε να "συλλα�β�νει" ο κ�δικ�� σα�. Κ�θε στοιχε!ο 

ελγχου διαθτει να προεπιλεγ�νο συ�β�ν, το οπο!ο ενεργοποιε!ται απ� τον προ-

γρα��ατιστ� �ε διπλοπ�τη�α στο στοιχε!ο ελγχου στην επιφ�νεια σχεδ!αση�. Στην 

περ!πτωσ� σα�, το Visual Studio δη�ιο�ργησε το πρ�τυπο του συ�β�ντο� πατ��ατο� 

�στε να �πορσετε να καταχωρ!σετε τον παρακ�τω κ�δικα. 

Πληκτρολογ�στε τον παρακ�τω κ�δικα στο ση�ε!ο εισαγωγ�� (δρο�α): 

myBrowser.Navigate(txtUrl.Text); 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Για όσα πληκτρολογείτε στη C# ισχύει η διάκριση πεζών/κεφαλαίων, οπότε τα 

txtURL και txtUrl είναι δύο διαφορετικές τιμές. 

Πατ�στε το πλ�κτρο F5 για να �εταγλωττ!σετε και να εκτελσετε την εφαρ�ογ�. Αν 

ονο��σατε σωστ� τα στοιχε!α ελγχου σα� στο β��α 8 τη� προηγο��ενη� �σκηση�, 

και πληκτρολογ�σατε την παραπ�νω γρα��� κ�δικα στο β��α 2, τ�ρα θα πρπει να 

χετε τη δικ� σα� εφαρ�ογ� φυλλο�ετρητ� Ιστο�. Φυσικ�, δε θα χετε �λε� τι� ευκολ!ε� 

και τι� ανσει� του Internet Explorer, αλλ� κ�ντε υπο�ον� — θα φτ�σου�ε και εκε!. 

Δοκι��στε να επισκεφθε!τε τι� αγαπη�νε� σα� διευθ�νσει� URL για να δε!τε αν λει-

τουργε! σ��φωνα �ε τα ανα�εν��ενα. Για παρ�δειγ�α, εγ� π�γα στη διε�θυνση 

www.microsoft.com και δο�λεψε �ια χαρ�! Μπορε!τε να δε!τε το αποτλεσ�α στην 

Εικ�να 4-4. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Πριν προχωρήσουμε, σας συνιστώ να δείτε ένα βίντεο από την τοποθεσία Ι-

στού του MSDN® το οποίο μιλάει για τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό 

ή ΑΣΠ. Κάναμε μια καλή εισαγωγή στον ΑΣΠ και εδώ και στο Κεφάλαιο 1. 

Για να κατανοήσετε την έννοια αυτή από μια άλλη πλευρά, επισκεφθείτε τη 

σελίδα http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=44030&clcid=0x409 και δεί-

τε το Μάθημα 6, Μέρος 1 και 2. 

 

�
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Εικόνα 4-4 

Η εφαρμογή MyOwnBrowser παρουσιάζει το περιεχόμενο της τοποθεσίας Ιστού 

Microsoft.com 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφίες όσο αφορά τον τρόπο ονομασίας της με-

ταβλητής που αντιπροσωπεύει στοιχεία ελέγχου στην επιφάνεια σχεδίασης. Σε 

αυτό το βιβλίο χρησιμοποιώ μέχρι τρία γράμματα για να περιγράψω και να 

καθορίσω τον τύπο τού στοιχείου ελέγχου από το όνομά του, όπως "btn" για 

ένα στοιχείο ελέγχου κουμπιού. Το όνομα της μεταβλητής επομένως θα είναι 

btnGo. Θα δώσω τη σχετική λίστα όταν θα εξετάσουμε τα κοινά στοιχεία ελέγ-

χου στο Κεφάλαιο 5. 

 

Συναρμολόγηση 

Μόλις είδαμε ότι, όταν σύρετε ένα στοιχείο ελέγχου στην επιφάνεια σχεδία-

σης, στην πραγματικότητα δημιουργείτε ένα αντικείμενο της συγκεκριμένης 

κλάσης στοιχείου ελέγχου. Όταν ονομάζετε το στοιχείο ελέγχου στο παράθυρο 

Properties, στην πραγματικότητα αναθέτετε ένα όνομα στη μεταβλητή που 

μόλις δημιουργήσατε — αυτό ακριβώς που κάναμε για τα τρία στοιχεία ελέγ-

χου τα οποία χρησιμοποιήσαμε στο φυλλομετρητή σας. Μάλιστα, ο λόγος που 



Κεφάλαιο 4: Δημιουργήστε το δικό σας φυλλομετρητή Ιστού 85 

πρέπει να δίνετε στα στοιχεία ελέγχου σας περιγραφικά ονόματα είναι για να 

μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε πιο εύκολα στη συνέχεια, όταν θα προγραμ-

ματίζετε. 

 Όπως γνωρίζετε τώρα, συνέβησαν πολλά όταν αποθέσατε τα στοιχεία ελέγ-

χου στην επιφάνεια σχεδίασης. Για να καταλάβετε καλύτερα τι συνέβη στο 

παρασκήνιο, αναλύσαμε σημαντικές έννοιες του ΑΣΠ σε σχέση με τη γραμμή 

κώδικα που προσθέσατε ώστε να ανταποκρίνεται στο συμβάν του πατήματος. 

 Τώρα που έχετε εκτελέσει την εφαρμογή, μια λίστα με απορίες που μπο-

ρεί να έχετε είναι η εξής: 

• Τι θα συμβεί αν δεν προσθέσω τίποτε στο πλαίσιο κειμένου και πατήσω En-

ter; 

• Τι θα συμβεί αν καταχωρίσω μια μη έγκυρη διεύθυνση URL; 

• Τι θα συμβεί αν πληκτρολογήσω ό,τι μου έλθει στο μυαλό; 

 Η απάντησή μου είναι απλώς "Δοκιμάστε το. Δοκιμάστε το τώρα." Το ση-

μαντικό είναι ότι ο φυλλομετρητής σας θα συμπεριφερθεί πραγματικά όπως 

οποιοσδήποτε άλλος φυλλομετρητής Ιστού και θα σας οδηγήσει στη διεύθυν-

ση URL που έχετε καταχωρίσει στο πλαίσιο κειμένου. Αν δεν πληκτρολογήσε-

τε τίποτα και πατήσετε στο κουμπί GO, δε θα συμβεί τίποτε. Αν πληκτρολο-

γήσετε ό,τι σας έλθει στο μυαλό, το στοιχείο ελέγχου φυλλομετρητή Ιστού θα 

εμφανίσει το γνωστό μήνυμα Page not found (Δε βρέθηκε η σελίδα) ή μια σε-

λίδα με τον κωδικό σφάλματος Code 404. 

 Τώρα είναι ώρα για πειραματισμό. Μην ξεχνάτε τον κανόνα αυτού του βι-

βλίου: ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ. Εμπρός λοιπόν, παίξτε με 

την εφαρμογή σας. Αλλάξτε μερικές από τις ιδιότητες και δείτε τα αποτελέ-

σματα κατά την εκτέλεση. Αν και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές λειτουρ-

γίες ακόμη, θα προσθέσετε περισσότερες στο Κεφάλαιο 6. Αυτό το έργο δεν 

έχει καν ξεκινήσει! Μετά την προσθήκη νέων λειτουργιών, θα φτάσετε σε ένα 

σημείο που η εφαρμογή σας θα αρχίσει να σας θυμίζει κάτι πολύ πιο οικείο. 

Σύνοψη... 

Σε αυτό το κεφάλαιο μάθατε πώς να κατασκευάζετε ένα φυλλομετρητή Ιστού. 

Αρχίσατε να κάνετε τα εξής: 

• Να προσθέτετε περισσότερα από ένα στοιχεία ελέγχου στην επιφάνεια σχε-

δίασης 

• Να ορίζετε ιδιότητες στο παράθυρο Properties (Ιδιότητες) 




