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1.Πρόλογος 
1.1 Σκοπός – Περιγραφή της πτυχιακής 

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας ήταν η δηµιουργία  µέρους µιας εµπορικής 
εφαρµογής και ειδικότερα τη διαχείριση αποθήκης. Η διαχείριση αποθήκης είναι από 
τα βασικότερα τµήµατα µια εµπορικής διαχείρισης και συναντάται σε όλες τις 
εφαρµογές που έχει να παρουσιάσει η ελληνική αγορά ανεξαρτήτως εταιρείας 
ανάπτυξης λογισµικού και γλώσσας προγραµµατισµού. 

Η εφαρµογή που αναπτύχθηκε δεν µπορεί να συγκριθεί µε καµία ήδη υπάρχουσα 
διαχείριση αποθήκης εµπορικής εφαρµογής γιατί δε δηµιουργήθηκε για κάποιο τέτοιο 
σκοπό. Ο ρόλος που έχει η εφαρµογή είναι περισσότερο βοηθητικός ή και 
συµπληρωµατικός καθώς πολλές φορές καλώς ή κακώς ο τελικός χρήστης για να 
µπορέσει να παρέµβει απευθείας στο είδος της αποθήκης του θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσει κάποιο συνδυασµό κινήσεων αποθήκης για να τροποποιήσει ένα ή 
περισσότερα στοιχεία του χωρίς όµως να επηρεάσει κάτι άλλο στις υπόλοιπες 
ενότητες του προγράµµατος, όπως η λογιστική, η κοστολόγηση, η παραγωγή κ.α. 

 

1.2 Τι είναι Εµπορική Εφαρµογή 

Από τότε που µπήκε στις επιχειρήσεις η µηχανοργάνωση θεωρείτε αυτονόητο ότι για 
να έχεις µια σωστή διαχείριση της εταιρείας σου, έστω και αν είναι µια ατοµική 
επιχείρηση που δουλεύεις ο ίδιος και ο τζίρος σου δε ξεπερνάει τις µερικές δεκάδες 
χιλιάδες ευρώ το χρόνο, θα πρέπει να ρίξεις πάρα πολύ βάρος στην εµπορική 
εφαρµογή που θα αγοράσεις έτσι ώστε να σου δίνει εκείνα τα εργαλεία για να 
µπορείς να διαχειριστής την επιχείρηση σου και να έχεις το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσµα. 

Μια τυπική εµπορική εφαρµογή διαθέτει διαχείριση αποθήκης, πελατών, 
προµηθευτών, πωλήσεων, αγορών και αξιόγραφων. Αυτές είναι οι ελάχιστες ενότητες 
που πρέπει να διαθέτουν για να έχεις µια πλήρη εικόνα έστω και της πιο µικρής 
επιχείρησης, από εκεί και πέρα όµως υπάρχουν και άλλες ενότητες, όπως η 
παραγωγή, η κοστολόγηση, οι πωλητές, ο προϋπολογισµός κ.α. που κυρίως 
ανταποκρίνονται σε µεγαλύτερες επιχειρήσεις µε περισσότερη διαχείριση 
πληροφορίας. Κάθε ενότητα συνήθως περιέχει την διαχείριση των σταθερών 
στοιχείων και των οικονοµικών στοιχείων αλλά και τις εκτυπώσεις που µπορούµε να 
πάρουµε  µε όλη αυτή τη πληροφορία. 

 

 

 

 



2.Εισαγωγή 
 

2.1 Τι είναι ο αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός 

Στην επιστήµη υπολογιστών αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό (object-oriented 
programming), ή ΑΠ, ονοµάζουµε ένα προγραµµατιστικό υπόδειγµα το οποίο 
εµφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και καθιερώθηκε κατά τη δεκαετία του 
1990, αντικαθιστώντας σε µεγάλο βαθµό το παραδοσιακό υπόδειγµα του δοµηµένου 
προγραµµατισµού. Πρόκειται για µία µεθοδολογία ανάπτυξης προγραµµάτων, 
υποστηριζόµενη από κατάλληλες γλώσσες προγραµµατισµού, όπου ο χειρισµός 
σχετιζόµενων δεδοµένων και των διαδικασιών που επενεργούν σε αυτά γίνεται από 
κοινού, µέσω µίας δοµής δεδοµένων που τα περιβάλλει ως αυτόνοµη οντότητα µε 
ταυτότητα και δικά της χαρακτηριστικά. Αυτή η δοµή δεδοµένων καλείται 
αντικείµενο και αποτελεί πραγµατικό στιγµιότυπο στη µνήµη ενός σύνθετου, και 
πιθανώς οριζόµενου από τον χρήστη, τύπου δεδοµένων ονόµατι κλάση. Η κλάση 
προδιαγράφει τόσο δεδοµένα όσο και τις διαδικασίες οι οποίες επιδρούν επάνω τους· 
αυτή υπήρξε η πρωταρχική καινοτοµία του ΑΠ. 

Έτσι µπορεί να οριστεί µία προδιαγραφή δοµής αποθήκευσης (π.χ. µία κλάση 
"τηλεόραση") η οποία να περιέχει τόσο ιδιότητες (π.χ. µία µεταβλητή "τρέχον 
κανάλι") όσο και πράξεις ή χειρισµούς επί αυτών των ιδιοτήτων (π.χ. µία διαδικασία 
"άνοιγµα της τηλεόρασης"). Στο εν λόγω παράδειγµα κάθε υλική τηλεόραση (κάθε 
αντικείµενο αποθηκευµένο πραγµατικά στη µνήµη) αναπαρίσταται ως ξεχωριστό, 
"φυσικό" στιγµιότυπο αυτής της πρότυπης, ιδεατής κλάσης. Εποµένως µόνο τα 
αντικείµενα καταλαµβάνουν χώρο στη µνήµη του υπολογιστή ενώ οι κλάσεις 
αποτελούν απλώς "καλούπια". Οι αιτίες που ώθησαν στην ανάπτυξη του ΑΠ ήταν οι 
ίδιες µε αυτές που οδήγησαν στην ανάπτυξη του δοµηµένου προγραµµατισµού 
(ευκολία συντήρησης, οργάνωσης, χειρισµού και επαναχρησιµοποίησης κώδικα 
µεγάλων και πολύπλοκων εφαρµογών), όµως τελικώς η αντικειµενοστρέφεια 
επικράτησε καθώς µπορούσε να αντεπεξέλθει σε προγράµµατα πολύ µεγαλύτερου 
όγκου και πολυπλοκότητας 

2.2 Βασικές έννοιες αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού 

Κεντρική ιδέα στον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό είναι η κλάση (class), µία 
αυτοτελής και αφαιρετική αναπαράσταση κάποιας κατηγορίας αντικειµένων, είτε 
φυσικών αντικειµένων του πραγµατικού κόσµου είτε νοητών, εννοιολογικών 
αντικειµένων, σε ένα περιβάλλον προγραµµατισµού. Πρακτικώς είναι ένας τύπος 
δεδοµένων, ή αλλιώς το προσχέδιο µίας δοµής δεδοµένων µε δικά της περιεχόµενα, 
τόσο µεταβλητές όσο και διαδικασίες. Τα περιεχόµενα αυτά δηλώνονται είτε ως 
δηµόσια (public) είτε ως ιδιωτικά (private), µε τα ιδιωτικά να µην είναι 
προσπελάσιµα από κώδικα εκτός της κλάσης. Οι διαδικασίες των κλάσεων συνήθως 
καλούνται µέθοδοι (methods) και οι µεταβλητές τους γνωρίσµατα (attributes) ή πεδία 
(fields). Μία κλάση πρέπει ιδανικά να είναι εννοιολογικά αυτοτελής, να περιέχει 
δηλαδή µόνο πεδία τα οποία περιγράφουν µία κατηγορία αντικειµένων και δηµόσιες 
µεθόδους οι οποίες επενεργούν σε αυτά όταν καλούνται από το εξωτερικό 
πρόγραµµα, χωρίς να εξαρτώνται από άλλα δεδοµένα ή κώδικα εκτός της κλάσης, και 



επαναχρησιµοποιήσιµη, να αποτελεί δηλαδή µαύρο κουτί δυνάµενο να λειτουργήσει 
χωρίς τροποποιήσεις ως τµήµα διαφορετικών προγραµµάτων. 

Αντικείµενο (object) είναι το στιγµιότυπο µίας κλάσης, δηλαδή αυτή καθαυτή η δοµή 
δεδοµένων (µε αποκλειστικά δεσµευµένο χώρο στη µνήµη) βασισµένη στο 
«καλούπι» που προσφέρει η κλάση. Παραδείγµατος χάρη, σε µία αντικειµενοστρεφή 
γλώσσα προγραµµατισµού θα µπορούσαµε να ορίσουµε κάποια κλάση ονόµατι 
BankAccount, η οποία αναπαριστά έναν τραπεζικό λογαριασµό, και να δηλώσουµε 
ένα αντικείµενο της µε όνοµα MyAccount. Το αντικείµενο αυτό θα έχει δεσµεύσει 
χώρο στη µνήµη µε βάση τις µεταβλητές και τις µεθόδους που περιγράψαµε όταν 
δηλώσαµε την κλάση. Έτσι, στο αντικείµενο θα µπορούσε να περιέχεται ένα 
γνώρισµα Balance (=υπόλοιπο) και µία µέθοδος GetBalance (=επέστρεψε το 
υπόλοιπο). Ακολούθως θα µπορούσαµε να δηµιουργήσουµε ακόµα ένα ή 
περισσότερα αντικείµενα της ίδιας κλάσης τα οποία θα είναι διαφορετικές δοµές 
δεδοµένων (διαφορετικοί τραπεζικοί λογαριασµοί στο παράδειγµα). Ας σηµειωθεί 
εδώ πως τα αντικείµενα µίας κλάσης µπορούν να προσπελάσουν τα ιδιωτικά 
περιεχόµενα άλλων αντικειµένων της ίδιας κλάσης. 

Ενθυλάκωση δεδοµένων (data encapsulation) καλείται η ιδιότητα που προσφέρουν οι 
κλάσεις να «κρύβουν» τα ιδιωτικά δεδοµένα τους από το υπόλοιπο πρόγραµµα και να 
εξασφαλίζουν πως µόνο µέσω των δηµόσιων µεθόδων τους θα µπορούν αυτά να 
προσπελαστούν. Αυτή η τακτική παρουσιάζει µόνο οφέλη καθώς εξαναγκάζει κάθε 
εξωτερικό πρόγραµµα να φιλτράρει το χειρισµό που επιθυµεί να κάνει στα πεδία µίας 
κλάσης µέσω των ελέγχων που µπορούν να περιέχονται στις δηµόσιες µεθόδους της 
κλάσης. 

Αφαίρεση δεδοµένων καλείται η ιδιότητα των κλάσεων να αναπαριστούν αφαιρετικά 
πολύπλοκες οντότητες στο προγραµµατιστικό περιβάλλον. Μία κλάση αποτελεί ένα 
αφαιρετικό µοντέλο κάποιας κατηγορίας αντικειµένων. Επίσης οι κλάσεις 
προσφέρουν και αφαίρεση ως προς τον υπολογιστή, εφόσον η καθεµία µπορεί να 
θεωρηθεί ένας µικρός και αυτάρκης υπολογιστής (µε δική του κατάσταση, µεθόδους 
και µεταβλητές). 

Κληρονοµικότητα ονοµάζεται η ιδιότητα των κλάσεων να επεκτείνονται σε νέες 
κλάσεις, ρητά δηλωµένες ως κληρονόµους (υποκλάσεις ή 'θυγατρικές κλάσεις'), οι 
οποίες µπορούν να επαναχρησιµοποιήσουν τις µεταβιβάσιµες µεθόδους και ιδιότητες 
της γονικής τους κλάσης αλλά και να προσθέσουν δικές τους. Στιγµιότυπα των 
θυγατρικών κλάσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν όπου απαιτούνται στιγµιότυπα 
των γονικών (εφόσον η θυγατρική είναι κατά κάποιον τρόπο µία πιο εξειδικευµένη 
εκδοχή της γονικής), αλλά το αντίστροφο δεν ισχύει. Παράδειγµα κληρονοµικότητας 
είναι µία γονική κλάση Vehicle (=Όχηµα) και οι δύο πιο εξειδικευµένες υποκλάσεις 
της Car (=Αυτοκίνητο) και Bicycle (=Ποδήλατο), οι οποίες λέµε ότι "κληρονοµούν" 
από αυτήν. Πολλαπλή κληρονοµικότητα είναι η δυνατότητα που προσφέρουν 
ορισµένες γλώσσες προγραµµατισµού µία κλάση να κληρονοµεί ταυτόχρονα από 
περισσότερες από µία γονικές. Από µία υποκλάση µπορούν να προκύψουν νέες 
υποκλάσεις που κληρονοµούν από αυτήν, µε αποτέλεσµα µία ιεραρχία κλάσεων που 
συνδέονται µεταξύ τους "ανά γενιά" µε σχέσεις κληρονοµικότητας. 

Υπερφόρτωση µεθόδου (method overloading) είναι η κατάσταση κατά την οποία 
υπάρχουν, στην ίδια ή σε διαφορετικές κλάσεις, µέθοδοι µε το ίδιο όνοµα και 



πιθανώς διαφορετικά ορίσµατα. Αν πρόκειται για µεθόδους της ίδιας κλάσης 
διαφοροποιούνται µόνο από τις διαφορές τους στα ορίσµατα και στον τύπο 
επιστροφής. 

Υποσκέλιση µεθόδου (method overriding) είναι η κατάσταση κατά την οποία µία 
θυγατρική κλάση και η γονική της έχουν µία µέθοδο οµώνυµη και µε τα ίδια 
ορίσµατα. Χάρη στη δυνατότητα του πολυµορφισµού ο µεταγλωττιστής «ξέρει» πότε 
να καλέσει ποια µέθοδο, βασισµένος στον τύπο του τρέχοντος αντικειµένου. ∆ηλαδή 
πολυµορφισµός είναι η δυνατότητα των αντικειµενοστρεφών µεταγλωττιστών να 
αποφασίζουν δυναµικά ποια είναι η κατάλληλη να κληθεί µέθοδος σε συνθήκες 
υποσκέλισης. 

Αφηρηµένη κλάση (abstract class) είναι µία κλάση που ορίζεται µόνο για να 
κληρονοµηθεί σε θυγατρικές υποκλάσεις και δεν υπάρχουν δικά της στιγµιότυπα 
(αντικείµενα). Η αφηρηµένη κλάση ορίζει απλώς ένα "συµβόλαιο" το οποίο θα 
πρέπει να ακολουθούν οι υποκλάσεις της όσον αφορά τις υπογραφές των µεθόδων 
τους (όπου ως υπογραφή ορίζεται το όνοµα, τα ορίσµατα και η τιµή επιστροφής µίας 
διαδικασίας). Μία αφηρηµένη κλάση µπορεί να έχει και µη αφηρηµένες µεθόδους οι 
οποίες υλοποιούνται στην ίδια την κλάση (αν και φυσικά µπορούν να υποσκελίζονται 
σε υποκλάσεις). Αντιθέτως οι αφηρηµένες µέθοδοί της είναι απλώς ένας ορισµός της 
υπογραφής τους και εναπόκειται στις υποκλάσεις να τις υλοποιήσουν. Μία 
αφηρηµένη κλάση που δεν έχει γνωρίσµατα και όλες οι µέθοδοί της είναι αφηρηµένες 
και δηµόσιες καλείται διασύνδεση (interface). Οι κλάσεις που κληρονοµούν από µία 
διασύνδεση λέγεται ότι την "υλοποιούν". 

Παρακάτω  παραθέτω ένα παράδειγµα στο οποίο φαίνεται η σύνταξη και δηµιουργία 
αντικειµένου καθώς επίσης και το κάλεσµα των µεθόδων της κλάσης. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

namespace Mathematix 

{ 

class Program 

{ 

static void Main(string[] args) 

{ 

Console.WriteLine(“Pi is ” + MathTest.GetPi()); 



int x = MathTest.GetSquareOf(5); 

Console.WriteLine(“Square of 5 is: ” + x); 

MathTest math = new MathTest(); 

math.value = 30; 

Console.WriteLine(“Value field of match variable contains: ” + math.value); 

Console.WriteLine(“Square of 30 is: ” + math.GetSquare()); 

Console.ReadLine(); 

} 

class MathTest 

{ 

public int value; 

public int GetSquare() 

{ 

return value * value; 

} 

public static int GetSquareOf(int x) 

{ 

return x * x; 

} 

public static double GetPi() 

{ 

return 3.14159; 

} 

} 

} 



} 

 

Αν το τρέξουµε το κοµµάτι του κώδικα αυτού είναι το παρακάτω: 

Καθώς µπορούµε να δούµε στον κώδικα, η κλάση MathTest περιέχει ένα πεδίο το 
οποίο είναι αριθµός και υπάρχει µία µέθοδος που βρίσκει το τετράγωνο της µεθόδου 
αυτής. Επίσης περιέχει δύο static µεθόδους οι οποίες επιστρέφουν η µία το Pi και η 
άλλη το τετράγωνο του ορίσµατος µέσα στης παρενθέσεις. 

 

2.3.Τι είναι το .ΝΕΤ Framework 
 
Το .NET Framework είναι ένα λογισµικό που εκτελείται κυρίως σε Microsoft 
Windows. Περιλαµβάνει µια µεγάλη βιβλιοθήκη και υποστηρίζει πολλές γλώσσες 
προγραµµατισµού που επιτρέπει την «διαλειτουργικότητα» (κάθε γλώσσα µπορεί να 
χρησιµοποιήσει κώδικα που γράφεται σε άλλες γλώσσες). Προγράµµατα που έχουν 
γραφτεί για το.NET Framework εκτελούνται σε ένα περιβάλλον λογισµικού (σε 
αντιδιαστολή µε περιβάλλον υλικού), γνωστό ως Common Laguage Runtime (CLR), 
µια εφαρµογή εικονικής µηχανής που παρέχει σηµαντικές υπηρεσίες, όπως η 
ασφάλεια, διαχείριση µνήµης και χειρισµό εξαίρεσης. Η βιβλιοθήκη και το CLR µαζί 
συνιστούν το .NET Framework. 
 
Η .NET Framework βιβλιοθήκη παρέχει περιβάλλον εργασίας χρήστη, πρόσβαση στα 
δεδοµένα, συνδεσιµότητα βάσεων δεδοµένων, κρυπτογράφηση, ανάπτυξη 
εφαρµογών web , αριθµητικών αλγορίθµων και επικοινωνίας µέσω δικτύου. 
Προγραµµατιστές παράγουν λογισµικό, συνδυάζοντας τον δικό τους πηγαίο κώδικα 
µε το .NET Framework και άλλες βιβλιοθήκες. Η.NET Framework προορίζεται να 
χρησιµοποιείται από τις περισσότερες νέες εφαρµογές που έχουν δηµιουργηθεί στην 
πλατφόρµα των Windows. 
 
Οι γλώσσες προγραµµατισµού συνήθως αποτελούνται από έναν compiler και 
ένα runtime περιβάλλον. Ο compiler µεταφράζει τον κώδικα σε εκτελέσιµο αρχείο 
που µπορεί να εκτελεστεί από τους χρήστες. Το runtime περιβάλλον παρέχει ένα 
σύνολο υπηρεσιών του λειτουργικού συστήµατος, στον εκτελέσιµο κώδικα. Οι 
υπηρεσίες αυτές είναι ενσωµατωµένες σε ένα επίπεδο runtime (Runtime Layer) που 
επιτρέπει στον κώδικα να µην ασχολείται µε λεπτοµέρειες χαµηλού επιπέδου του 
λειτουργικού συστήµατος. Τέτοιες λειτουργίες µπορεί να είναι η διαχείριση µνήµης, 
εγγραφή και ανάγνωση αρχείων κλπ. Πριν το .NET Framework, κάθε γλώσσα είχε 
και το δικό της runtime περιβάλλον. Η Visual Basic ερχόταν µε το 
MSVBVM60.DLL, ενώ η Visual C++ µε το MSVCRT.DLL. Το περιβάλλον 
ενσωµατωνόταν µε τον εκτελέσιµο κώδικα και έπρεπε να εγκατασταθεί στο 
µηχάνηµα του χρήστη.Το βασικό πρόβληµα µε τα περιβάλλοντα αυτά, βρίσκεται στο 
ότι ήταν σχεδιασµένα για χρήση µε µόνο µία γλώσσα. ∆εν µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν λειτουργίες από το περιβάλλον µιας γλώσσας, σε µία άλλη. Έτσι, 



ένας από τους βασικούς στόχους του .NET Framework ήταν να ενοποιήσει 
τα runtime περιβάλλοντα ώστε οι προγραµµατιστές να µπορούν να χρησιµοποιούν 
µόνο ένα περιβάλλον. Έτσι η λύση που δόθηκε ήταν 
η Common Language Runtime (CLR). ΤοCLR παρέχει δυνατότητες όπως διαχείριση 
µνήµης, ασφάλεια, διαχείριση λαθών κλπ, και όλα αυτά για κάθε γλώσσα που 
δουλεύει µε το .NET Framework. 
Το CLR επίσης επιτρέπει στις γλώσσες να συνεργάζονται µεταξύ τους. Μπορεί για 
παράδειγµα να δεσµευτεί ένα κοµµάτι µνήµης µε κώδικα γραµµένο 
στην Visual Basic .NET και το ίδιο κοµµάτι να ελευθερωθεί µε κώδικα γραµµένο σε 
άλλη γλώσσα όπως η C#. 
 
Οι προγραµµατιστές αρέσκονται στο να δουλεύουν µε κώδικα που ήδη έχει 
δοκιµαστεί και φαίνεται να λειτουργεί, όπως για παράδειγµα το Win32 API και οι 
βιβλιοθήκες MFC. Η επαναχρησιµοποίηση κώδικα ήταν στόχος της 
προγραµµατιστικής κοινότητας, από πολύ παλιά. Πολλές γλώσσες είχαν πρόσβαση σε 
κοµµάτια κώδικα δοκιµασµένα, έτοιµα για εκτέλεση. Οι προγραµµατιστές που 
χρησιµοποιούσαν την Visual C++ είχαν επωφεληθεί από βιβλιοθήκες όπως 
η Microsoft Foundation Classes (MFC) που τους επέτρεπαν να δηµιουργήσουν 
εφαρµογές Windows εύκολα και γρήγορα. Ωστόσο, το ότι οι βιβλιοθήκες αυτές ήταν 
προορισµένες για µία µόνο γλώσσα σήµαινε ότι δεν µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 
µε καµία άλλη γλώσσα. 
 

 
 
Το .NET Framework παρέχει πολλές κλάσεις για να βοηθήσει τους προγραµµατιστές 
στην επαναχρησιµοποίηση κώδικα. Οι βιβλιοθήκες .NET Class Libraries περιέχουν 
κώδικα για προγραµµατιστικά θέµατα όπως νήµατα, εγγραφή/ανάγνωση αρχείων, 
υποστήριξη βάσεων δεδοµένων, µετατροπή σε XML, δοµές δεδοµένων όπως στοίβες 



και ουρές κλπ. Το καλύτερο σηµείο βέβαια είναι το ότι η βιβλιοθήκη είναι διαθέσιµη 
σε κάθε γλώσσα που λειτουργεί µε το .NET Framework. 
 
Το .NET Framework παρέχει ένα σύνολο εργαλείων για να βοηθήσει στην κατασκευή 
κώδικα που λειτουργεί µε αυτό. Η Microsoft παρέχει ένα σύνολο γλωσσών που είναι 
ήδη συµβατές µε το .NET. Η C# είναι µία από αυτές. Επίσης δηµιουργήθηκαν νέες 
εκδόσεις της Visual Basic και της Visual C++ όπως και µία νέα έκδοση 
της Jscript.NET. Ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο είναι ότι οι συµβατές γλώσσες µε το 
.NET δεν είναι αποκλειστικά της Microsoft, αφού η εταιρία έχει δηµοσιεύσει πλήρης 
τεκµηρίωση που δείχνει το πώς οι κατασκευαστές γλωσσών µπορούν να κάνουν τις 
γλώσσες τους συµβατές µε το .NET, και διάφοροι κατασκευαστές το επιχείρησαν 
όπως η COBOL και η Perl. Υπάρχουν αυτή τη στιγµή πάνω από 20 γλώσσες τρίτων 
κατασκευαστών που µπορούν και λειτουργούν στο περιβάλλον .NET Framework. 
 

Πλεονεκτήµατα .ΝΕΤ 

 

Το .ΝΕΤ έχει πολλά πλεονεκτήµατα για την ανάπτυξη εφαρµογών: 

• Είναι εγγενώς αντικειµενοστραφής πλατφόρµα. 
• Είναι ανεξάρτητο από γλώσσα προγραµµατισµού. Σε µια εφαρµογή ένας 

προγραµµατιστής µπορεί να γράφει κώδικα σε C#, άλλος σε VB.NET και 
άλλος σε managed C++ και τα τµήµατα που αναπτύσσει ο καθένας να 
συνεργάζονται µεταξύ τους χωρίς προβλήµατα. 

• Η χρήση βιβλιοθηκών (assemblies) κάνει πολύ εύκολη την 
επαναχρησιµοποίηση κώδικα. 

• Παρέχει πολύ εύκολη εγκατάσταση. Αρκεί να αντιγράψουµε το κατάλογο της 
εφαρµογής σε ένα άλλο υπολογιστή και αυτή θα τρέξει άµεσα. ∆εν υπάρχει 
installation, δεν πειράζει το registry. 

• Παρέχει πληθώρα έτοιµων λειτουργιών που κάνουν την ανάπτυξη κώδικα 
πολύ εύκολη. 

• Αυτοµατοποιηµένη διαχείριση µνήµης, ο χρήστης δεν χρειάζεται να 
ασχοληθεί µε αποδέσµευση µνήµης. 

Μειονεκτήµατα .ΝΕΤ (για ανάπτυξη παιχνιδιών) 

 

Το .ΝΕΤ έχει 2 µειονεκτήµατα που αφορούν ειδικά την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών 

και όχι την γενική ανάπτυξη εφαρµογών: 

• Αυτοµατοποιηµένη διαχείριση µνήµης, ο χρήστης δεν χρειάζεται να 
ασχοληθεί µε αποδέσµευση µνήµης. 

• Το CLR εισάγει µια (µικρή ίσως) καθυστέρηση στην εκτέλεση της 
εφαρµογής. 

Το πρώτο, αν και είναι πολύ χρήσιµο χαρακτηριστικό για γενικό προγραµµατισµό, σε 

ένα βιντεοπαιχνίδι µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα. H απελευθέρωση µνήµης που 



δεν χρησιµοποιείται πλέον είναι µια ακριβή εργασία (από πλευράς χρόνου), η οποία 

επιπλέον είναι µη-ντετερµινιστική, µπορεί να συµβεί δηλαδή οποτεδήποτε. Αυτό 

µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα ένα παιχνίδι που τρέχει σε ένα σταθερό ρυθµό 60 

καρέ το δευτερόλεπτο, να δει µια δραµατική πτώση στο ρυθµό ανανέωσης για 1 

δευτερόλεπτο, πράγµα ανεπίτρεπτο στην ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών. Το δεύτερο 

αφορά τη Just in Time µεταγλώττιση που υποστηρίζει το CLR. Από τη µία εισάγει 

µια καθυστέρηση στην εκκίνηση του παιχνιδιού µιας και πρέπει να µεταγλωττιστεί ο 

κώδικας από την άλλη ο µεταγλωττιστής ο ίδιος δεν είναι βέλτιστος µε την έννοια ότι 

δεν παράγει το καλύτερο δυνατό native κώδικα για Windows. Και τα δυο 

προβλήµατα αυτά µπορούν να αντιµετωπιστούν αν τα λάβουµε υπόψη κατά την 

ανάπτυξη της εφαρµογής. 

 
 
 
  
 

2.4 Τι είναι η C# 

Η C# είναι µια σχετικά νέα αντικειµενοστραφής γλώσσα προγραµµατισµού η οποία 
δηµιουργήθηκε από την Microsoft. ∆ανείζεται πολλά στοιχεία, και έχει παρόµοια 
σύνταξη, µε την C++ και την Java, κάνοντας την εκµάθηση της σχετικά εύκολη. 
Είναι γλώσσα ειδικά σχεδιασµένη για να υποστηρίζει το .NET framework της ίδιας 
εταιρείας. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι δεν παράγει απευθείας κώδικα 
µηχανής όπως η C++, άλλα ένα ενδιάµεσο κώδικα που στοχεύει το .NET. 

Για να δούµε πρακτικά πως είναι ο κώδικας µιας C# εφαρµογής τρέχουµε το Visual 

C# 2008 Express Edition, και δηµιουργούµε ένα νέο project. 

 

Στην συνέχεια επιλέγουµε σαν Project Type το Visual C#, στην συνέχεια ως template 

το Console Application και ονοµάζουµε την εφαρµογή µας TestApplication, και 

πατάµε το OK. 



 

Ουσιαστικά µε τον τρόπο αυτό καθοδηγήσαµε το Visual Studio να φτιάξει το σκελετό 

µιας C# εφαρµογής που θα τρέχει σε DOS παράθυρο (console), µε απλό κείµενο 

χωρίς γραφικά. 

Το Visual Studio θα δηµιουργήσει ένα Solution µε το όνοµα TestApplication και ένα 

Project µε το ίδιο όνοµα. 

 

Κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο Program.c εµφανίζεται ο σκελετός του 

προγράµµατος: 

01 using  System;  
02 using  System.Collections.Generic;  

03 using  System.Linq;  



04 using  System.Text;  

05   
06 namespace  TestApplication  
07 {  
08     class  Program  
09     {  
10         static  void  Main(string[] args)  
11         {  
12         }  
13     }  
14 }  

Πολλά από τα χαρακτηριστικά ενός C# προγράµµατος εµφανίζονται ήδη. Οι 

δηλώσεις using στην αρχή του προγράµµατος καθορίζουν ποιες βιβλιοθήκες θα 

χρησιµοποιήσουµε στην εφαρµογή. Το namespace ορίζει ένα «χώρο» µέσα στο 

οποίο θα δηµιουργούνται οι µεταβλητές στο πρόγραµµα. Είναι για καθαρά 

ονοµατολογικούς σκοπούς και επιτρέπει το διαχωρισµό 2 µεταβλητών µε το ίδιο 

όνοµα που κάθε µια ανήκει σε διαφορετικές βιβλιοθήκες. Μπορεί να το δει κανείς 

σαν το όνοµα ενός καταλόγου (folder) στο δίσκο. ∆ύο αρχεία µε το ίδιο όνοµα 

µπορούν να υπάρχουν σε δυο διαφορετικούς καταλόγους. Για να κάνω αναφορά σε 

κάποιο από τα δύο χρησιµοποιώ και το όνοµα του καταλόγου. Το ίδιο ακριβώς 

συµβαίνει και µε το namespace. 

Το βασικό πρόγραµµα είναι µια κλάση (class), µε το όνοµα Program. Στην C# όλος 

ο κώδικας της εφαρµογής πρέπει να είναι µέρος µιας κλάσης, εν αντιθέσει µε την 

C++ που επιτρέπει δηµιουργία κώδικα και εκτός κλάσης. 

Τέλος η συνάρτηση-µέλος της κλάσης Program, η Main , είναι το σηµείο εισόδου της 

εφαρµογής, ανάλογα µε την main() της C++. Τα ονόµατα της κλάσης του 

προγράµµατος (Program) και της συνάρτησης εισόδου (Main) είναι προκαθορισµένα 

και δεν µπορούν να αλλάξουν. 

Πατώντας το πλήκτρο F5, η εφαρµογή µεταγλωττίζεται και τρέχει. Πολύ γρήγορα θα 

δούµε ένα παράθυρο κονσόλας να ανοίγει και να κλείνει. Αυτό γίνεται γιατί 

ουσιαστικά το πρόγραµµα δεν εκτελεί καµία ενέργεια (η Main είναι άδεια). 

Αλλάζουµε το κώδικα της Main λίγο ώστε να βγάλει κάποια έξοδο στο παράθυρο της 

κονσόλας, το παραδοσιακό “Hello World!”: 

01 using  System;  
02 using  System.Collections.Generic;  

03 using  System.Linq;  



04 using  System.Text;  

05   
06 namespace  TestApplication  
07 {  
08     class  Program  
09     {  
10         static  void  Main(string[] args)  
11         {  
12             Console.WriteLine("Hello World!");  
13             Console.ReadLine();  
14             return;  
15         }  
16     }  
17 }  

Εδώ κάνουµε χρήση µιας βιβλιοθήκης του .ΝΕΤ, της System, χρησιµοποιώντας το 

αντικείµενο της Console. To αντικείµενο αυτό διαχειρίζεται είσοδο-έξοδο στο 

παράθυρο της κονσόλας. Υποστηρίζονται πολλά τέτοια αντικείµενα στο .ΝΕΤ, που 

υλοποιούν ένα πλήθος λειτουργιών. Χρησιµοποιούµε τη συνάρτηση WriteLine () για 

να απεικονίσουµε µια γραµµή κειµένου και την ReadLine() για να διαβάσουµε µια 

γραµµή κειµένου – στην περίπτωση µας το πλήκτρο ENTER. Στο τέλος της 

συνάρτησης, η εντολή return  σηµατοδοτεί την λήξη της. Στην συγκεκριµένη 

περίπτωση είναι περιτή η χρήση της µιας και η Main δεν επιστρέφει τίποτα. 

Παρατηρούµε επίσης ότι κάθε εντολή στην C#, όπως και στην C++ πρέπει να 

τερµατίζεται µε το ελληνικό ερωτηµατικό. 

Πατώντας πάλι το F5 ανοίγει το παράθυρο, και απεικονίζεται η γραµµή κειµένου 

«Hello World!». Για να κλείσει το παράθυρο πρέπει να πατήσουµε Enter. 

Ενηµερωτικά, ο  Intermediate Language κώδικας που παράγεται για την συνάρτηση 

Main είναι ο εξής: 

01 .method private  hidebysig static  void  Main(string[] args) cil 
managed 

02 {  
03   .entrypoint  
04   // Code size       19 (0x13)  
05   .maxstack  8  
06   IL_0000:  nop  
07   IL_0001:  ldstr      "Hello World!"  

08 
  IL_0006:  

call       void  [mscorlib]System.Console::WriteLine(string)  
09   IL_000b:  nop  



10   IL_000c:  call       string  [mscorlib]System.Console::ReadLine()  
11   IL_0011:  pop  
12   IL_0012:  ret  
13 } // end of method Program::Main  

 

Είναι σχετικά εύκολο να καταλάβει κανείς την λειτουργία του, συγκρίνοντας τον µε 

τον αρχικό κώδικα της συνάρτησης Main (C#). Είναι για παράδειγµα εµφανές ότι 

φορτώνει το κείµενο «Hello World!» σε µια προσωρινή µεταβλητή (εντολή IL_001) 

και στην συνέχεια καλεί την συνάρτηση WriteLine για να την τυπώσει την οθόνη. 

Επίσης γίνεται φανερό ότι η βιβλιοθήκη System µε το αντικείµενο της Console 

ανήκουν στο .ΝΕΤ και δεν αποτελούν µέρος της C#. 

Σε γενικές γραµµές η C#, όσον αφορά τις µεταβλητές και τους τύπους δεδοµένων της, δεν 

διαφέρει δραµατικά από γλώσσες όπως η Java και η C++. Κάποιος µε εµπειρία σε άλλες 

(σχετικά σύγχρονες) γλώσσες θα βρεθεί σε ένα οικείο περιβάλλον κατά την ανάπτυξη ενός 

προγράµµατος σε C#. Ξεκινάµε µε µια γρήγορη ανασκόπηση των τύπων δεδοµένων που 

υποστηρίζει η C#. 

Μεταβλητές 

Η C# υποστηρίζει τους παραδοσιακούς τύπους δεδοµένων όπως int  για ακέραιους 

αριθµούς, float για αριθµούς κινητής υποδιαστολής, string για κείµενο, char για 

χαρακτήρες. Επιπλέον υποστηρίζει του τύπους class και struct οι οποίοι επιτρέπουν 

στο χρήστη να ορίσει δικά του αντικείµενα. 

Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει τους πιο κοινούς τύπους δεδοµένων που 

χρησιµοποιούµε κατά το προγραµµατισµό µε C# 

Τύπος ∆εδοµένα Παράδειγµα χρήσης 
bool  true ή false  bool isRaining = false;  
byte  Ακέραιος αριθµός από 0 µέχρι 255  byte counter=4;  

short  
Ακέραιος αριθµός από –32,768 µέχρι 
32,767  

short myNumber = -3442;  

int  Ακέραιος αριθµός 32 bit  
int largeNumber = 
1234223;  

double  
Αριθµός κινητής υποδιαστολής 
µεγάλης ακρίβειας 

double stockValue = 
2342.23332;  

float  Αριθµός κινητής υποδιαστολής 
float exchangeRate = 
233.23f;  

char  Χαρακτήρας ASCII 8 bit  char myChar = ‘a’;  

string  Κείµενο 
string username = 
“Kostas”;  

Μερικές παρατηρήσεις πάνω στους τύπους δεδοµένων: Οι τύποι short και int έχουν 

παρόµοια χρήση, µόνο που ο int έχει µεγαλύτερο εύρος, δηλαδή µπορεί να 



αποθηκεύσει µεγαλύτερο εύρος (περισσότερους) αριθµούς από ότι ο short. Αυτό 

συµβαίνει γιατί µια µεταβλητής τύπου short χρησιµοποιεί 16 bit στην µνήµη ενώ 

µια int  32 bit. Το ίδιο ισχύει για τους τύπους float (32bit) και double (64bit). Ο 

χαρακτήρας f στο τέλος του αριθµού στο παράδειγµα για το τύπο float σηµατοδοτεί 

ότι ο αριθµός αυτός είναι πράγµατι τύπου float (και συνεπώς απαιτεί λιγότερο χώρο 

για να αποθηκευτεί). Τέλος ένας χαρακτήρας (char) ορίζεται µε µονά εισαγωγικά και 

ένα κείµενο (string) µε διπλά. 

Class και αντικείµενα 

Πέρα από αυτούς τους βασικούς τύπους δεδοµένων, η C# υποστηρίζει και το 

τύπο class. H class µας επιτρέπει να ορίσουµε δικά µας αντικείµενα. Εν συντοµία για 

όσους δεν γνωρίζουν τι είναι, ένα αντικείµενο σε µια αντικειµενοστραφή γλώσσα 

προγραµµατισµού (όπως η C#, C++, Java κλπ), είναι µια οντότητα που 

χαρακτηρίζεται από δεδοµένα και συµπεριφορά. Τα αντικείµενα αυτά έχουν άµεση 

αντιστοίχιση µε αντικείµενα του πραγµατικού κόσµου. Για παράδειγµα ένα 

αυτοκίνητο σε ένα παιχνίδι αγώνων ράλι χαρακτηρίζεται από το χρώµα του, το πόσες 

πόρτες έχει, την ταχύτητα του, την κατεύθυνση του, αν έχει ταχύτητες ή είναι 

αυτόµατο, το ποσοστό ζηµίας από τρακαρίσµατα που έχει υποστεί. Αυτά είναι τα 

δεδοµένα που περιγράφουν το αντικείµενο του αυτοκινήτου. Επιπλέον µπορούµε να 

ορίσουµε και κάποιες «λειτουργίες» που επιδρούν και διαχειρίζονται τα δεδοµένα 

αυτά. Μια λειτουργία θα µπορούσε να είναι η «αλλαγή ταχύτητας». Μια άλλη 

«πάτηµα γκαζιού». Οι λειτουργίες αυτές αλλάζουν τις τιµές των δεδοµένων του 

αντικειµένου. 

Στην C# το αντικείµενο του αυτοκινήτου µεταφέρεται ως 

01 class  Car  
02 {  

03     private  float  speed;  
04     private  int  gear;  

05   
06     public  Car()  
07     {  
08         speed = 0;  
09         gear = 0;  
10     }  

11   
12     public  void  IncreaseSpeed(float  amount)  
13     {  
14         speed = speed + amount;  



15     }  
16   

17     public  void  DecreaseSpeed(float  amount)  
18     {  
19         speed = speed - amount;  
20     }  

21   
22     public  void  ChangeGear(int  newGear)  
23     {  
24         gear = newGear;  
25     }  
26 }  

Με το τρόπο αυτό ορίζουµε ένα νέο τύπο δεδοµένων, το αντικείµενο Car το οποίο 

περιγράφει µε απλοϊκό τρόπο µια οντότητα αυτοκινήτου και διάφορες λειτουργίες 

πάνω σε αυτό (µε επίσης απλοϊκό τρόπο). To αντικείµενο περιλαµβάνει 2 µεταβλητές 

speed και gear περιέχουν την τρέχουσα ταχύτητα και ταχύτητα (δεν είναι φοβερά τα 

νέο-ελληνικά όσον αφορά τους τεχνολογικούς όρους;) του αυτοκινήτου, συναρτήσεις 

(µεθόδους) για αύξηση και µείωση της ταχύτητας και µια ειδική µέθοδο (Car()) τη 

οποίας την ύπαρξη θα εξηγήσω σε λίγο. 

Για να ορίσουµε ένα αυτοκίνητο µε βάση το πρότυπο αυτό το δηλώνουµε ως εξής: 

1 Car audiQuattro;  

Η παραπάνω δήλωση δηµιουργεί µια µεταβλητή τύπου Car, αλλά δεν δεσµεύει µνήµη 

για το αντικείµενο αυτό καθ’αυτό. Αυτό πρέπει να γίνει ως εξής: 

1 audiQuattro = new  Car();  

Ο τελεστής new δεσµεύει όση ακριβώς µνήµη χρειάζεται για να αποθηκευτεί ένα 

αντικείµενο τύπου Car. Το audiQuattro είναι τώρα ένα νέο αντικείµενο τύπου Car. 

Για να αλλάξω τις ιδιότητες (µεταβλητές) του νέου αυτοκινήτου καλώ απλά τις 

µεθόδους του: 

1 audiQuattro.ChangeGear(1);  
2 audiQuattro.IncreaseSpeed(20);  

Παρατηρούµε ότι οι µεταβλητές δηλώνονται ως private και οι µέθοδοι ως public. Σε 

ένα αντικείµενο, οτιδήποτε δηλώνεται ως private δεν είναι ορατό και προσπελάσιµο 

εκτός του αντικειµένου. Αντίθετα, οτιδήποτε δηλώνουµε ως public είναι. Για 

παράδειγµα η παρακάτω χρήση δεν είναι επιτρεπτή: 

1 audiQuattro.speed = 15.0f;  
  



Αυτό συµβαίνει γιατί η speed έχει δηλωθεί ως private. Ο µεταγλωττιστής της C# δεν 

θα επιτρέψει την ολοκλήρωση της δηµιουργίας του εκτελέσιµου κώδικα και θα 

επισηµάνει το λάθος. Ο χαρακτηρισµός private/public δεν ανήκει αποκλειστικά σε 

µεταβλητές/µέθοδους αλλά σε οτιδήποτε περιέχει ένα αντικείµενο. Θα µπορούσε για 

παράδειγµα η µεταβλητή speed να είναι public. 

Τέλος θέλω να αναφερθώ στη µέθοδο Car(). Η µέθοδος αυτή, που έχει πάντα το ίδιο 

όνοµα µε το class που τη περιέχει ονοµάζεται constructor και καλείται πάντα όταν 

δεσµεύουµε µνήµη για ένα αντικείµενο του αντίστοιχου τύπου µε τη χρήση του 

τελεστή new. Σκοπός της είναι η αρχικοποίηση του αντικειµένου δίνοντας για 

παράδειγµα κάποια αρχική τιµή στις µεταβλητές του. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα 

τη χρησιµοποιούµε για να θέσουµε αρχικές τιµές 0 στις µεταβλητές speed και gear 

(κάτι που δεν είναι απολύτως απαραίτητο, καθώς γίνεται αυτόµατα). 

Εκτός της class, η C# υποστηρίζει τη δηµιουργία νέων τύπων δεδοµένων µε τη χρήση 

της struct. Η struct είναι παρόµοια σε χρήση µε τη class, διαφέρει όµως σε µερικά 

σηµεία τα οποία θα αναλύσουµε σε επόµενο άρθρο. Ανακεφαλαιώνοντας, η C# 

υποστηρίζει βασικούς τύπους δεδοµένων (primitive types), όπως 

ο int , short, char κλπ, και πιο σύνθετους όπως η class (reference types). Μια βασική 

διαφορά τους είναι ότι ένα βασικό τύπο µπορώ να τον ορίσω απευθείας: 

1 int  value = 22;  

ενώ ένα πιο σύνθετο τύπου (class) πρέπει να χρησιµοποιήσω το τελεστή new για να 

δεσµεύσω µνήµη για αυτό: 

1 Car fiat = new  Car();  

Αυτή η διαφορά έχει µεγάλη επίπτωση στη χρήση τους και σε τι είδους µνήµη 

αποθηκεύονται, κάτι που έχει µε την σειρά του επίπτωση στην ανάπτυξη 

βιντεοπαιχνιδιών µε το XNA Game Studio. 

 

 

 

 

 

 



 

3.Ανάπτυξη της εφαρµογής 
 

3.1.Γενικά 
 
Η ιδέα για την υλοποίηση αυτής της εφαρµογής προήλθε εξ' ολοκλήρου από κάποιους 
τελικούς χρήστες του προγράµµατος της ALTEC, Atlantis E.R.P. όπου είχαν σοβαρή 
δυσκολία να τροποποιήσουν τα ποσοτικά υπόλοιπα κάποιων ειδών τους στην 
αποθήκη. Η δυσκολία υπάρχει γιατί κανένα εµπορικό πρόγραµµα δε σε "αφήνει" απ' 
ευθείας να τροποποιήσεις αυτό το αποτέλεσµα, θα πρέπει δηλαδή να δικαιολογηθεί 
µε κάποια κίνηση αποθήκης, όπως κίνηση απογραφής, εσωτερική διακίνηση από 
αποθηκευτικό χώρο σε αποθηκευτικό χώρο κ.α. ∆ε θα αναφερθώ στους λόγους όπου 
µπορεί ένας χρήστης να έχει έρθει σε τέτοια κατάσταση, ούτε στην επεξήγηση των 
κινήσεων που λύνουν αυτό το πρόβληµα αλλά πρέπει να δικαιολογηθούν λογιστικά ή 
εµπορικά καθώς δεν αφορά τον αναγνώστη. 

 
 

3.2.Ανάλυση εφαρµογής 
 

Το πάνελ της εφαρµογής αποτελείται από τρείς κεντρικές φόρµες. Οι δύο φόρµες 
αποτελούν τον διάλογο της εφαρµογής όπου µε πολύ απλά βήµατα καθοδηγούν τον 
χρήστη για να συνδεθεί µε τη βάση δεδοµένων και τον πίνακα που τον ενδιαφέρει, 
αλλά και να κάνει αναζήτηση στον πίνακα των εγγραφών που χρειάζεται. Η τρίτη 
φόρµα φορτώνει τον πίνακα και µε τρία κουµπιά διαχείρισης µπορείς να 
διαµορφώσεις τις εγγραφές σου. Παρακάτω θα αναλύσουµε τη κάθε φόρµα 
ξεχωριστά αλλά και τον κώδικα. 
 

 
Εικόνα 1 Κεντρικό Πάνελ Εφαρµογής 



3.3.Ανάλυση πρώτης φόρµας διαλόγου 
 

Στη πρώτη φόρµα διαλόγου, ο χρήστης µε το κουµπί Αναζήτηση SQL Server στο 
δίκτυο αναζητά εγκατεστηµένους τοπικά SQL Servers αλλά και SQL Servers που 
είναι εγκατεστηµένοι σε άλλους υπολογιστές, όπως ο Server που είναι πολύ πιθανό 
να υπάρχουν και εκεί εγκατεστηµένοι. Σε λίγα δευτερόλεπτα ο χρήστης έχει µπροστά 
του µια λίστα µε όλους τους διαθέσιµους servers. Στα δύο πεδία που υπάρχουν κάτω 
από τη λίστα ο χρήστης καλείται να βάλει το username και το password της σύνδεσης 
µε τον SQL Server που έχει επιλέξει. Αυτά τα δύο πεδία ορίζονται κατά την 
εγκατάσταση του SQL Server Management Studio και αρµόδιος να τα γνωρίζει είναι 
είτε ο διαχειριστής του δικτύου, αν αναφερόµαστε σε µία εταιρεία, είτε ο ίδιος ο 
χρήστης αν έχουµε µια τοπική εγκατάσταση που την έχει κάνει ο ίδιος. 
 

 
Εικόνα 2 Φόρµα διαλόγου σύνδεσης σε βάση δεδοµένων 

Παρακάτω αναλύεται ο κώδικας που χρησιµοποιήθηκε για την ανεύρεση ενεργών 
συνδέσεων  SQL Server στο δίκτυο και την σύνδεση µε αυτόν. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για να επιστραφούν σωστά αποτελέσµατα είναι η υπηρεσία του SQL 
Server από το SQL Server Configuration Manager να είναι ενεργοποιηµένη όπως 
φαίνεται στην εικόνα πιο κάτω. 
 

 
Εικόνα 3 Sql Server Configuration Manager 

 
 
 
 



public  class  SQLInfoEnumerator 
 {   
  ///  <summary> 
  ///  A string to hold the selected SQL Server 
  ///  </summary> 
  string  m_SQLServer; 
  ///  <summary> 
  ///  A string to hold the username 
  ///  </summary> 
  string  m_Username; 
  ///  <summary> 
  ///  A string to hold the password 
  ///  </summary> 
  string  m_Password; 
  ///  <summary> 
  ///  Property to set the SQL Server instance 
  ///  </summary> 
  public  string  SQLServer 
  { 
   set {m_SQLServer= value ;} 
  } 
  ///  <summary> 
  ///  Property to set the Username 
  ///  </summary> 
  public  string  Username 
  { 
   set {m_Username= value ;} 
  } 
  ///  <summary> 
  ///  Property to set the Password 
  ///  </summary> 
  public  string  Password 
  { 
   set {m_Password= value ;} 
  } 
   
  ///  <summary> 
  ///  Enumerate the SQL Servers returning a list (if any  
exist) 
  ///  </summary> 
  ///  <returns></returns> 
  public  string [] EnumerateSQLServers() 
  { 
   return  RetrieveInformation(SQL_DRIVER_STR); 
  } 
  ///  <summary> 
  ///  Enumerate the specified SQL server returning a lis t 
of databases (if any exist) 
  ///  </summary> 
  ///  <returns></returns> 
  public  string [] EnumerateSQLServersDatabases() 
  { 
   return  
RetrieveInformation(SQL_DRIVER_STR+ ";SERVER=" + m_SQLServer+ ";UID="  + 
m_Username + ";PWD="  +m_Password); 
  } 
 
  ///  <summary> 
  ///  Enumerate for SQLServer/Databases based on the pas sed 
information it the string 



  ///  The more information provided to SQLBrowseConnect the 
more granular it gets so 
  ///  if only DRIVER=SQL SERVER passed then a list of al l 
SQL Servers is returned 
  ///  If DRIVER=SQL SERVER;Server=ServerName is passed t hen 
a list of all Databases on the 
  ///  servers is returned etc 
  ///  </summary> 
  ///  <param name="InputParam"> A valid string to query 
for </param> 
  ///  <returns></returns> 
  private  string [] RetrieveInformation( string  InputParam) 
  { 
   IntPtr  m_environmentHandle= IntPtr .Zero; 
   IntPtr  m_connectionHandle = IntPtr .Zero; 
   StringBuilder  inConnection = new 
StringBuilder (InputParam); 
   short  stringLength= ( short )inConnection.Length; 
   StringBuilder  outConnection = new 
StringBuilder (DEFAULT_RESULT_SIZE); 
   short  stringLength2Ptr= 0; 
     
   try 
   {  
    if  (SQL_SUCCESS == 
SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV, m_environmentHandle,  out  
m_environmentHandle)) 
    { 
     if  (SQL_SUCCESS == 
SQLSetEnvAttr(m_environmentHandle,SQL_ATTR_ODBC_VER SION,( IntPtr )SQL_O
V_ODBC3,0)) 
     { 
      if  (SQL_SUCCESS == 
SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_DBC, m_environmentHandle,  out  
m_connectionHandle)) 
      { 
       if  (SQL_NEED_DATA == 
SQLBrowseConnect(m_connectionHandle, inConnection, stringLength, 
outConnection, DEFAULT_RESULT_SIZE, out  stringLength2Ptr)) 
       { 
        if  (SQL_NEED_DATA != 
SQLBrowseConnect(m_connectionHandle, inConnection, stringLength, 
outConnection, DEFAULT_RESULT_SIZE, out  stringLength2Ptr)) 
        { 
         throw  new 
ApplicationException ( "No Data Returned." ); 
        } 
       } 
      }  
     } 
    } 
   } 
       
   catch  ( Exception  ex) 
   {    
    throw  new ApplicationException ( "Cannot Locate 
SQL Server." ); 
   } 
   finally 
   { 
    FreeConnection(m_connectionHandle); 



    FreeConnection(m_environmentHandle); 
   } 
   if  (outConnection.ToString()!= "" ) 
   { return  
ParseSQLOutConnection(outConnection.ToString());} 
   else { return  null ;} 
    
    
  } 
  ///  <summary> 
  ///  Parse an outConnection string returned from 
SQLBrowseConnect 
  ///  </summary> 
  ///  <param name="outConnection"> string to parse </param> 
  ///  <returns></returns> 
  private  string [] ParseSQLOutConnection( string  
outConnection) 
  { 
   int  m_Start = outConnection.IndexOf(START_STR) + 1; 
   int  m_lenString = outConnection.IndexOf(END_STR) - 
m_Start;             
            if  ((m_Start > 0) && (m_lenString > 0)) 
            { 
                outConnection = outConnection.Subst ring(m_Start, 
m_lenString); 
            } 
            else 
            { 
                // outConnection = string.Empty; 
                outConnection = outConnection.Subst ring(m_Start); 
            } 
   return  outConnection.Split( "," .ToCharArray()); 
  } 
  private  void  FreeConnection( IntPtr  handleToFree) 
  { 
    if (handleToFree!= IntPtr .Zero) 
     
 SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC,handleToFree); 
  } 
 

Ανάλυση φόρµας 1 
 

 
Εικόνα 4 Κουµπί αναζήτησης SQL server 

 
private  void  btnLoadSqlServers_Click( object  sender, EventArgs  e) 
        { 
            ticker.Start(); 
            btnLoadSqlServers.Enabled = false ; 
            this .Cursor = Cursors .WaitCursor; 
            cmbSqlServers.Items.Clear(); 
            called = CallFor .SqlServerList; 
            intlDelg.BeginInvoke( new AsyncCallback (CallBackMethod), 
intlDelg); 
        } 
 

Πατώντας το κουµπί της εικόνας 4 τρέχει ο πιο πάνω κώδικας µε αποτέλεσµα να 
φορτώνεται η λίστα µε τους διαθέσιµους SQL Servers όπως φαίνεται παρακάτω 



 

 
Εικόνα 5 Combobox µε αποτελέσµατα 

Μετά την επιλογή του διαθέσιµου SQL Server ο χρήστης πρέπει να βάλει στα 
κατάλληλα πεδία το username και το password της σύνδεσης ώστε να συνδεθεί 
στη βάση. 
 
 

 
Εικόνα 6 Πεδία σύνδεσης SQL Server 

 
Στη συνέχεια ο χρήστης αν έχει τοποθετήσει σωστά τα στοιχεία στα πεδία 
πατώντας το κουµπί Login/Αναζήτηση Βάσεων θα του επιστρέψει όλες τις 
διαθέσιµες βάσεις όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 7 Αναζήτηση Βάσεων και Επιλογή Βάσης 

 
Τέλος, το µόνο που έχει να κάνει ο χρήστης είναι να επιλέξει τον πίνακα που 
θέλει να εµφανίσει και πατώντας το πλήκτρο δεδοµένα θα του φέρει τις πρώτες 
εγγραφές του πίνακα.  
 

 
Εικόνα 8 Αναζήτηση και Επιλογή Πίνακα 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



3.3.Κώδικας διαλόγου φόρµας 1 
 
Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικά ο κώδικας της πρώτης φόρµας που αναφέραµε στη 
προηγούµενη ενότητα. Επίσης κατά τη διάρκεια των ερωτοαπαντήσεων υπάρχει µια 
µπάρα προόδου που "µετράει" τον χρόνο αναζήτησης. (Εικόνα 9) 
 
 

 
Εικόνα 9 Μπάρα προόδου 

  
 
 
 
  private  void  btnLoadSqlServers_Click( object  sender, EventArgs  e) 
        { 
            ticker.Start(); 
            btnLoadSqlServers.Enabled = false ; 
            this .Cursor = Cursors .WaitCursor; 
            cmbSqlServers.Items.Clear(); 
            called = CallFor .SqlServerList; 
            intlDelg.BeginInvoke( new AsyncCallback (CallBackMethod), 
intlDelg); 
        } 
 
        void  ticker_Elapsed( object  sender, ElapsedEventArgs  e) 
        { 
            if  ( this .InvokeRequired) 
            { 
                this .Invoke( new TimerDelegate (ticker_Elapsed), 
sender, e); 
            } 
            else 
            { 
                if  (prgProgress.Value == prgProgress.Maximum) 
                { 
                    prgProgress.Value = 0; 
                } 
                else 
                { 
                    prgProgress.Value += 20; 
                } 
            } 
        } 
 
 
 
 
 
 
 
        private  void  btnGetAllDataBases_Click( object  sender, 
EventArgs  e) 
        { 
            if  (cmbSqlServers.Items.Count > 0 && 
                txtPassword.Text.Trim().CompareTo( string .Empty) != 0 
&& 



                txtUserName.Text.Trim().CompareTo( string .Empty) != 0) 
            { 
                ticker.Start(); 
                btnGetAllDataBases.Enabled = false ; 
                this .Cursor = Cursors .WaitCursor; 
                cmbAllDataBases.Items.Clear(); 
                sqlInfo.SQLServer = cmbSqlServers.T ext.Trim(); 
                sqlInfo.Username = txtUserName.Text .Trim(); 
                sqlInfo.Password = txtPassword.Text .Trim(); 
                MessageBox .Show( "You may get the list sql servers if 
user name and password are not correct." , "Information" , 
                    MessageBoxButtons .OK, MessageBoxIcon .Information, 
                    MessageBoxDefaultButton .Button1, 0, false ); 
                intlDelg = new 
InternalDelegate (sqlInfo.EnumerateSQLServersDatabases); 
                called = CallFor .SqlDataBases; 
                intlDelg.BeginInvoke( new 
AsyncCallback (CallBackMethod), intlDelg); 
            } 
            else 
            { 
                MessageBox .Show( " ∆εν υπάρχει εγκατεστηµένος SQL 
Server ή τα πεδία Username, Password είναι κενά!" , " Σφάλµα" , 
MessageBoxButtons .OK, MessageBoxIcon .Warning, 
MessageBoxDefaultButton .Button1, 0, false ); 
            } 
        } 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        private  void  btnGetAllTables_Click( object  sender, EventArgs  
e) 
        { 
            if  (cmbAllDataBases.Text.Trim().CompareTo( string .Empty) 
!= 0) 
            { 
                btnGetAllTables.Enabled = false ; 
                this .Cursor = Cursors .WaitCursor; 
                StringBuilder  connStr = new StringBuilder (); 
                connStr.Append( "Database=" ); 
                connStr.Append(cmbAllDataBases.Text ); 
                connStr.Append( ";Server=" ); 
                connStr.Append(cmbSqlServers.Text);  
                connStr.Append( ";User=" ); 
                connStr.Append(txtUserName.Text.Tri m()); 
                connStr.Append( ";Password=" ); 
                connStr.Append(txtPassword.Text.Tri m()); 
                connStr.Append( ";Enlist=false; Asynchronous 
Processing=true" ); 
                connectionString = connStr.ToString (); 
                sqlQuery = getTablesFromDataBase; 
                SetDataObjects(); 
                try 
                { 



                    ticker.Start(); 
                    connection.Open(); 
                    command.BeginExecuteReader( new 
AsyncCallback (CallBackMethod), 
                        command, CommandBehavior .CloseConnection); 
                    called = CallFor .SqlTables; 
                } 
                catch  ( Exception  ex) 
                { 
                    MessageBox .Show(ex.ToString()); 
                    ticker.Stop(); 
                } 
                finally 
                { 
                    btnGetAllTables.Enabled = true ; 
                    this .Cursor = Cursors .Default; 
                } 
            } 
            else 
            { 
                MessageBox .Show( " ∆ιαλέξτε Βάση ∆εδοµένων" , 
                    " Βάση ∆εδοµένων Κενή" , MessageBoxButtons .OK, 
MessageBoxIcon .Warning, 
                    MessageBoxDefaultButton .Button1, 0, false ); 
            } 
        } 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        private  void  CallBackMethod( IAsyncResult  result) 
        { 
            if  ( this .InvokeRequired) 
            { 
                this .Invoke( new AsyncDelegate (CallBackMethod), 
result); 
            } 
            else 
            { 
                try 
                { 
                    prgProgress.Value = prgProgress .Maximum; 
                    switch  (called) 
                    { 
                        case  CallFor .SqlServerList: 
                            string [] sqlServers = 
intlDelg.EndInvoke(result); 
                            cmbSqlServers.Items.Add Range(sqlServers); 
                            if  (cmbSqlServers.Items.Count > 0) 
                            { 
                                cmbSqlServers.Sorte d = true ; 
                                cmbSqlServers.Selec tedIndex = 0; 
                            } 



                            this .Cursor = Cursors .Default; 
                            btnLoadSqlServers.Enabl ed = true ; 
                            txtUserName.Select(); 
                            txtUserName.Focus(); 
                            break ; 
                        case  CallFor .SqlDataBases: 
                            string [] sqlDatabases = 
intlDelg.EndInvoke(result); 
                            
cmbAllDataBases.Items.AddRange(sqlDatabases); 
                            if  (cmbAllDataBases.Items.Count > 0) 
                            { 
                                cmbAllDataBases.Sor ted = true ; 
                                cmbAllDataBases.Sel ectedIndex = 0; 
                            } 
                            this .Cursor = Cursors .Default; 
                            btnGetAllDataBases.Enab led = true ; 
                            break ; 
                        case  CallFor .SqlTables: 
                            reader = 
command.EndExecuteReader(result); 
                            cmbTables.Items.Clear() ; 
                            while  (reader.Read()) 
                            { 
                                
cmbTables.Items.Add(reader[0].ToString()); 
                            } 
                            if  (cmbTables.Items.Count > 0) 
                            { 
                                cmbTables.Sorted = true ; 
                                cmbTables.SelectedI ndex = 0; 
                                grpDataManipulate.E nabled = true ; 
                            } 
                            else 
                            { 
                                grpDataManipulate.E nabled = false ; 
                            } 
                            break ; 
                    } 
                } 
                catch  ( Exception  ex) 
                { 
                    MessageBox .Show(ex.ToString()); 
                } 
                finally 
                { 
                    if  (called == CallFor .SqlTables) 
                    { 
                        btnGetAllTables.Enabled = true ; 
                        this .Cursor = Cursors .Default; 
                    } 
                    prgProgress.Value = 0; 
                    prgProgress.Refresh(); 
                    ticker.Stop(); 
                } 
            } 

        }  



 

3.4. Κώδικας διαλόγου φόρµας 2 
 
Στη δεύτερη φόρµα του προγράµµατος φορτώνεται ο πίνακας που έχει επιλέξει ο 
χρήστης να δει. Τα δεδοµένα παρουσιάζονται σε πίνακα δοµής DataGridView µε 
τον χρήστη να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει πόσες εγγραφές θα βλέπει σε µία 
σελίδα µέχρι να περάσει στη επόµενη.  
 

 
Εικόνα 10 Φόρµα 2 Παρουσίασης ∆εδοµένων 

 
Εδώ θα αναλύσουµε την δοµή και την λειτουργία του DataGridView. 
To DataGridView είναι ένα στοιχείο ελέγχου που έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι 
βέβαιο ότι οι πίνακες της βάσης δεδοµένων θα φορτωθούν. Θα βρείτε 
το DataGridView στην οµάδα Στοιχεία για Toolbox σας. Προτιµάτε να 
χρησιµοποιείται διότι θυµίζει η µορφή του Excel και έτσι φαίνεται οικείο στον 
χρήστη. 
 
Στον προγραµµατιστή η χρήση του δίνει κάποιες συγκεκριµένες ευκολίες, όπως ο 
ορισµός των στηλών που θα εµφανίσει ο πίνακας αν δε θέλουµε να εµφανίσουµε 
όλο το πίνακα, δίνει απευθείας ταξινόµηση στη στήλη αν το επιθυµεί ο χρήστης 
κ.α. Η αρχική παραµετροποίηση του γίνεται από ένα βελάκι που εµφανίζεται µετά 
την επιλογή του, όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα. 
 
 
 



 
Εικόνα 11 Αρχική Παραµετροποίηση DataGridView 

 
Όπως φαίνεται και στην εικόνα αµέσως µε ορισµένα "κλικ" µπορούµε να ορίσουµε 
αν θα επιτρέπουµε στον πίνακα µας να προστεθούν δεδοµένα, να επεξεργαστούν 
δεδοµένα, να διαγραφούν και να ταξινοµηθούν. Επίσης από το πεδίο Choose Data 
Source µπορεί να οριστεί απ' ευθείας η βάση που θα "τραβάει" τα δεδοµένα. Εδώ να 
αναφέρουµε ότι στο συγκεκριµένα project έχει χρησιµοποιηθεί query.  
 
 
 

 
Εικόνα 12 Επιλογή Data Source 

 
 
 
 
 
 
 
 



Παρακάτω υπάρχουν κάποια στιγµιότυπα κώδικα που φτιάχνει µόνο του το 
DataGridView µόνο επιλέγοντας το και επιλέγοντας τη βασική παραµετροποίηση.  
 
[ global ::System.Diagnostics. DebuggerNonUserCodeAttribute ()] 
        protected  
TechnoDataSet( global ::System.Runtime.Serialization. SerializationInfo  
info, global ::System.Runtime.Serialization. StreamingContext  context) 
:  
                base (info, context, false ) { 
            if  (( this .IsBinarySerialized(info, context) == true )) { 
                this .InitVars( false ); 
                
global ::System.ComponentModel. CollectionChangeEventHandler  
schemaChangedHandler1 = new 
global ::System.ComponentModel. CollectionChangeEventHandler ( this .Schem
aChanged); 
                this .Tables.CollectionChanged += 
schemaChangedHandler1; 
                this .Relations.CollectionChanged += 
schemaChangedHandler1; 
                return ; 
            } 
            string  strSchema = (( string )(info.GetValue( "XmlSchema" , 
typeof ( string )))); 
            if  (( this .DetermineSchemaSerializationMode(info, context) 
== global ::System.Data. SchemaSerializationMode .IncludeSchema)) { 
                global ::System.Data. DataSet  ds = new 
global ::System.Data. DataSet (); 
                ds.ReadXmlSchema( new 
global ::System.Xml. XmlTextReader ( new 
global ::System.IO. StringReader (strSchema))); 
                if  ((ds.Tables[ "TECHNO_EIDH"] != null )) { 
                    base .Tables.Add( new 
TECHNO_EIDHDataTable (ds.Tables[ "TECHNO_EIDH"])); 
                } 
                this .DataSetName = ds.DataSetName; 
                this .Prefix = ds.Prefix; 
                this .Namespace = ds.Namespace; 
                this .Locale = ds.Locale; 
                this .CaseSensitive = ds.CaseSensitive; 
                this .EnforceConstraints = ds.EnforceConstraints; 
                this .Merge(ds, false , 
global ::System.Data. MissingSchemaAction .Add); 
                this .InitVars(); 
            } 
            else  { 
                this .ReadXmlSchema( new 
global ::System.Xml. XmlTextReader ( new 
global ::System.IO. StringReader (strSchema))); 
            } 
            this .GetSerializationData(info, context); 
            
global ::System.ComponentModel. CollectionChangeEventHandler  
schemaChangedHandler = new 
global ::System.ComponentModel. CollectionChangeEventHandler ( this .Schem
aChanged); 
            base .Tables.CollectionChanged += schemaChangedHandler; 
            this .Relations.CollectionChanged += schemaChangedHandle r; 

 



[ global ::System.Diagnostics. DebuggerNonUserCodeAttribute ()] 
        protected  override  void  
ReadXmlSerializable( global ::System.Xml. XmlReader  reader) { 
            if  (( this .DetermineSchemaSerializationMode(reader) == 
global ::System.Data. SchemaSerializationMode .IncludeSchema)) { 
                this .Reset(); 
                global ::System.Data. DataSet  ds = new 
global ::System.Data. DataSet (); 
                ds.ReadXml(reader); 
                if  ((ds.Tables[ "TECHNO_EIDH"] != null )) { 
                    base .Tables.Add( new 
TECHNO_EIDHDataTable (ds.Tables[ "TECHNO_EIDH"])); 
                } 
                this .DataSetName = ds.DataSetName; 
                this .Prefix = ds.Prefix; 
                this .Namespace = ds.Namespace; 
                this .Locale = ds.Locale; 
                this .CaseSensitive = ds.CaseSensitive; 
                this .EnforceConstraints = ds.EnforceConstraints; 
                this .Merge(ds, false , 
global ::System.Data. MissingSchemaAction .Add); 
                this .InitVars(); 
            } 
            else  { 
                this .ReadXml(reader); 
                this .InitVars(); 
            } 

        } 
 



public  TECHNO_EIDHRow AddTECHNO_EIDHRow(string  CODE, string  DESCR, 
double  PRIMARYQTY, double  COUNTQTY, System. DateTime  APOGDATE, int  
STOID) { 
                TECHNO_EIDHRow rowTECHNO_EIDHRow = 
(( TECHNO_EIDHRow)( this .NewRow())); 
                object [] columnValuesArray = new object [] { 
                        null , 
                        CODE, 
                        DESCR, 
                        PRIMARYQTY, 
                        COUNTQTY, 
                        APOGDATE, 
                        STOID}; 
                rowTECHNO_EIDHRow.ItemArray = colum nValuesArray; 
                this .Rows.Add(rowTECHNO_EIDHRow); 
                return  rowTECHNO_EIDHRow; 
            } 

             
 

[ global ::System.Diagnostics. DebuggerNonUserCodeAttribute ()] 
            internal  void  InitVars() { 
                this .columnID = base .Columns[ "ID" ]; 
                this .columnCODE = base .Columns[ "CODE"]; 
                this .columnDESCR = base .Columns[ "DESCR"]; 
                this .columnPRIMARYQTY = base .Columns[ "PRIMARYQTY"]; 
                this .columnCOUNTQTY = base .Columns[ "COUNTQTY"]; 
                this .columnAPOGDATE = base .Columns[ "APOGDATE"]; 
                this .columnSTOID = base .Columns[ "STOID" ]; 
            } 
             
            
[ global ::System.Diagnostics. DebuggerNonUserCodeAttribute ()] 
            private  void  InitClass() { 
                this .columnID = new 
global ::System.Data. DataColumn ( "ID" , typeof ( int ), null , 
global ::System.Data. MappingType .Element); 
                base .Columns.Add( this .columnID); 
                this .columnCODE = new 
global ::System.Data. DataColumn ( "CODE", typeof ( string ), null , 
global ::System.Data. MappingType .Element); 
                base .Columns.Add( this .columnCODE); 
                this .columnDESCR = new 
global ::System.Data. DataColumn ( "DESCR", typeof ( string ), null , 
global ::System.Data. MappingType .Element); 
                base .Columns.Add( this .columnDESCR); 
                this .columnPRIMARYQTY = new 
global ::System.Data. DataColumn ( "PRIMARYQTY", typeof ( double ), null , 
global ::System.Data. MappingType .Element); 
                base .Columns.Add( this .columnPRIMARYQTY); 
                this .columnCOUNTQTY = new 
global ::System.Data. DataColumn ( "COUNTQTY", typeof ( double ), null , 
global ::System.Data. MappingType .Element); 
                base .Columns.Add( this .columnCOUNTQTY); 
                this .columnAPOGDATE = new 
global ::System.Data. DataColumn ( "APOGDATE", 
typeof ( global ::System. DateTime ), null , 
global ::System.Data. MappingType .Element); 
                base .Columns.Add( this .columnAPOGDATE); 
                this .columnSTOID = new 
global ::System.Data. DataColumn ( "STOID" , typeof ( int ), null , 
global ::System.Data. MappingType .Element); 



                base .Columns.Add( this .columnSTOID); 
                this .Constraints.Add( new 
global ::System.Data. UniqueConstraint ( "Constraint1" , new 
global ::System.Data. DataColumn [] { 
                                this .columnID}, true )); 
                this .columnID.AutoIncrement = true ; 
                this .columnID.AutoIncrementSeed = -1; 
                this .columnID.AutoIncrementStep = -1; 
                this .columnID.AllowDBNull = false ; 
                this .columnID.ReadOnly = true ; 
                this .columnID.Unique = true ; 
                this .columnCODE.AllowDBNull = false ; 
                this .columnCODE.MaxLength = 25; 
                this .columnDESCR.AllowDBNull = false ; 
                this .columnDESCR.MaxLength = 50; 

            } 
 
 

private  void  InitAdapter() { 
            this ._adapter = new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlDataAdapter (); 
            global ::System.Data.Common. DataTableMapping  tableMapping 
= new global ::System.Data.Common. DataTableMapping (); 
            tableMapping.SourceTable = "Table" ; 
            tableMapping.DataSetTable = "TECHNO_EIDH"; 
            tableMapping.ColumnMappings.Add( "ID" , "ID" ); 
            tableMapping.ColumnMappings.Add( "CODE", "CODE"); 
            tableMapping.ColumnMappings.Add( "DESCR", "DESCR"); 
            tableMapping.ColumnMappings.Add( "PRIMARYQTY", 
"PRIMARYQTY"); 
            tableMapping.ColumnMappings.Add( "COUNTQTY", "COUNTQTY"); 
            tableMapping.ColumnMappings.Add( "APOGDATE", "APOGDATE"); 
            tableMapping.ColumnMappings.Add( "STOID" , "STOID" ); 
            this ._adapter.TableMappings.Add(tableMapping); 
            this ._adapter.DeleteCommand = new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlCommand(); 
            this ._adapter.DeleteCommand.Connection = this .Connection; 
            this ._adapter.DeleteCommand.CommandText = @"DELETE FROM 
[dbo].[TECHNO_EIDH] WHERE (([ID] = @Original_ID) AN D ([CODE] = 
@Original_CODE) AND ([DESCR] = @Original_DESCR) AND  
((@IsNull_PRIMARYQTY = 1 AND [PRIMARYQTY] IS NULL) OR ([PRIMARYQTY] = 
@Original_PRIMARYQTY)) AND ((@IsNull_COUNTQTY = 1 A ND [COUNTQTY] IS 
NULL) OR ([COUNTQTY] = @Original_COUNTQTY)) AND ((@ IsNull_APOGDATE = 
1 AND [APOGDATE] IS NULL) OR ([APOGDATE] = @Origina l_APOGDATE)) AND 
((@IsNull_STOID = 1 AND [STOID] IS NULL) OR ([STOID ] = 
@Original_STOID)))" ; 
            this ._adapter.DeleteCommand.CommandType = 
global ::System.Data. CommandType.Text; 
            this ._adapter.DeleteCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@Original_ID" , 
global ::System.Data. SqlDbType .Int, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "ID" , 
global ::System.Data. DataRowVersion .Original, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.DeleteCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@Original_CODE" , 
global ::System.Data. SqlDbType .VarChar, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "CODE", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Original, false , null , "" , "" , 
"" )); 



            this ._adapter.DeleteCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@Original_DESCR" , 
global ::System.Data. SqlDbType .VarChar, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "DESCR", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Original, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.DeleteCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@IsNull_PRIMARYQTY" , 
global ::System.Data. SqlDbType .Int, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "PRIMARYQTY", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Original, true , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.DeleteCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@Original_PRIMARYQTY" , 
global ::System.Data. SqlDbType .Float, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "PRIMARYQTY", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Original, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.DeleteCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@IsNull_COUNTQTY" , 
global ::System.Data. SqlDbType .Int, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "COUNTQTY", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Original, true , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.DeleteCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@Original_COUNTQTY" , 
global ::System.Data. SqlDbType .Float, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "COUNTQTY", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Original, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.DeleteCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@IsNull_APOGDATE" , 
global ::System.Data. SqlDbType .Int, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "APOGDATE", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Original, true , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.DeleteCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@Original_APOGDATE" , 
global ::System.Data. SqlDbType .DateTime, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "APOGDATE", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Original, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.DeleteCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@IsNull_STOID" , 
global ::System.Data. SqlDbType .Int, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "STOID" , 
global ::System.Data. DataRowVersion .Original, true , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.DeleteCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@Original_STOID" , 
global ::System.Data. SqlDbType .Int, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "STOID" , 
global ::System.Data. DataRowVersion .Original, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.InsertCommand = new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlCommand(); 
            this ._adapter.InsertCommand.Connection = this .Connection; 
            this ._adapter.InsertCommand.CommandText = @"INSERT INTO 
[dbo].[TECHNO_EIDH] ([CODE], [DESCR], [PRIMARYQTY],  [COUNTQTY], 
[APOGDATE], [STOID]) VALUES (@CODE, @DESCR, @PRIMAR YQTY, @COUNTQTY, 
@APOGDATE, @STOID); 



SELECT ID, CODE, DESCR, PRIMARYQTY, COUNTQTY, APOGD ATE, STOID FROM 
TECHNO_EIDH WHERE (ID = SCOPE_IDENTITY())" ; 
            this ._adapter.InsertCommand.CommandType = 
global ::System.Data. CommandType.Text; 
            this ._adapter.InsertCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@CODE", 
global ::System.Data. SqlDbType .VarChar, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "CODE", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Current, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.InsertCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@DESCR", 
global ::System.Data. SqlDbType .VarChar, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "DESCR", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Current, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.InsertCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@PRIMARYQTY", 
global ::System.Data. SqlDbType .Float, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "PRIMARYQTY", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Current, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.InsertCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@COUNTQTY", 
global ::System.Data. SqlDbType .Float, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "COUNTQTY", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Current, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.InsertCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@APOGDATE", 
global ::System.Data. SqlDbType .DateTime, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "APOGDATE", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Current, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.InsertCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@STOID", 
global ::System.Data. SqlDbType .Int, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "STOID" , 
global ::System.Data. DataRowVersion .Current, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.UpdateCommand = new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlCommand(); 
            this ._adapter.UpdateCommand.Connection = this .Connection; 
            this ._adapter.UpdateCommand.CommandText = @"UPDATE 
[dbo].[TECHNO_EIDH] SET [CODE] = @CODE, [DESCR] = @ DESCR, 
[PRIMARYQTY] = @PRIMARYQTY, [COUNTQTY] = @COUNTQTY, [APOGDATE] = 
@APOGDATE, [STOID] = @STOID WHERE (([ID] = @Origina l_ID) AND ([CODE] 
= @Original_CODE) AND ([DESCR] = @Original_DESCR) A ND 
((@IsNull_PRIMARYQTY = 1 AND [PRIMARYQTY] IS NULL) OR ([PRIMARYQTY] = 
@Original_PRIMARYQTY)) AND ((@IsNull_COUNTQTY = 1 A ND [COUNTQTY] IS 
NULL) OR ([COUNTQTY] = @Original_COUNTQTY)) AND ((@ IsNull_APOGDATE = 
1 AND [APOGDATE] IS NULL) OR ([APOGDATE] = @Origina l_APOGDATE)) AND 
((@IsNull_STOID = 1 AND [STOID] IS NULL) OR ([STOID ] = 
@Original_STOID))); 
SELECT ID, CODE, DESCR, PRIMARYQTY, COUNTQTY, APOGD ATE, STOID FROM 
TECHNO_EIDH WHERE (ID = @ID)" ; 
            this ._adapter.UpdateCommand.CommandType = 
global ::System.Data. CommandType.Text; 
            this ._adapter.UpdateCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@CODE", 
global ::System.Data. SqlDbType .VarChar, 0, 



global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "CODE", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Current, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.UpdateCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@DESCR", 
global ::System.Data. SqlDbType .VarChar, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "DESCR", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Current, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.UpdateCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@PRIMARYQTY", 
global ::System.Data. SqlDbType .Float, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "PRIMARYQTY", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Current, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.UpdateCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@COUNTQTY", 
global ::System.Data. SqlDbType .Float, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "COUNTQTY", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Current, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.UpdateCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@APOGDATE", 
global ::System.Data. SqlDbType .DateTime, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "APOGDATE", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Current, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.UpdateCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@STOID", 
global ::System.Data. SqlDbType .Int, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "STOID" , 
global ::System.Data. DataRowVersion .Current, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.UpdateCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@Original_ID" , 
global ::System.Data. SqlDbType .Int, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "ID" , 
global ::System.Data. DataRowVersion .Original, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.UpdateCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@Original_CODE" , 
global ::System.Data. SqlDbType .VarChar, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "CODE", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Original, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.UpdateCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@Original_DESCR" , 
global ::System.Data. SqlDbType .VarChar, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "DESCR", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Original, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.UpdateCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@IsNull_PRIMARYQTY" , 
global ::System.Data. SqlDbType .Int, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "PRIMARYQTY", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Original, true , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.UpdateCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@Original_PRIMARYQTY" , 
global ::System.Data. SqlDbType .Float, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "PRIMARYQTY", 



global ::System.Data. DataRowVersion .Original, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.UpdateCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@IsNull_COUNTQTY" , 
global ::System.Data. SqlDbType .Int, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "COUNTQTY", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Original, true , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.UpdateCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@Original_COUNTQTY" , 
global ::System.Data. SqlDbType .Float, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "COUNTQTY", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Original, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.UpdateCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@IsNull_APOGDATE" , 
global ::System.Data. SqlDbType .Int, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "APOGDATE", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Original, true , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.UpdateCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@Original_APOGDATE" , 
global ::System.Data. SqlDbType .DateTime, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "APOGDATE", 
global ::System.Data. DataRowVersion .Original, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.UpdateCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@IsNull_STOID" , 
global ::System.Data. SqlDbType .Int, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "STOID" , 
global ::System.Data. DataRowVersion .Original, true , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.UpdateCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@Original_STOID" , 
global ::System.Data. SqlDbType .Int, 0, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "STOID" , 
global ::System.Data. DataRowVersion .Original, false , null , "" , "" , 
"" )); 
            this ._adapter.UpdateCommand.Parameters.Add( new 
global ::System.Data.SqlClient. SqlParameter ( "@ID" , 
global ::System.Data. SqlDbType .Int, 4, 
global ::System.Data. ParameterDirection .Input, 0, 0, "ID" , 
global ::System.Data. DataRowVersion .Current, false , null , "" , "" , 
"" )); 

        } 



Βλέποντας τον κώδικα παραπάνω κατανοεί κάποιος την τεράστια ευκολία που δίνει 
στον προγραµµατιστή το Microsoft Visual Studio, καθώς του προσφέρει µε το 
πάτηµα ενός κουµπιού µεγάλο κέρδος σε εξοικονόµηση ώρας ανάπτυξης του 
προγράµµατος.  
 
Τα κουµπιά στη πάνω άκρη της φόρµας δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να ορίσει 
τον αριθµό των αποτελεσµάτων που θα εµφανίζει ανα σελίδα και την περιήγηση µέσα 
στη βάση 
 
 

 
Εικόνα 13 Κουµπιά περιήγησης βάσης δεδοµένων 

 
 
private  void  btnLoad_Click( object  sender, EventArgs  e) 
        { 
            lblLoadedTable.Text = " Ανάγνωση ∆εδοµένων από"  + 
cmbTables.Text.Trim(); 
            btnLoad.Enabled = false ; 
            this .Cursor = Cursors .WaitCursor; 
            try 
            { 
                if  (userTable != null ) 
                { 
                    userTable.Clear(); 
                } 
                bindingSource1.DataSource = null ; 
                userDataGridView.DataSource = bindi ngSource1; 
                userDataGridView.Rows.Clear(); 
                userDataGridView.Refresh(); 
                sqlQuery = "SELECT * FROM ["  + cmbTables.Text.Trim() 
+ "]" ; 
                SetDataObjects(); 
                connection.Open(); 
                ticker.Start(); 
                adapter.Fill(tempDataSet); 
                totalRecords = tempDataSet.Tables[0 ].Rows.Count; 
                tempDataSet.Clear(); 
                tempDataSet.Dispose(); 
                adapter.Fill(ds, 0, 5, cmbTables.Te xt.Trim()); 
                userTable = ds.Tables[cmbTables.Tex t.Trim()]; 
 
                foreach  ( DataColumn  dc in  userTable.Columns) 
                { 
                    DataGridViewTextBoxColumn  column = new 
DataGridViewTextBoxColumn (); 
                    column.DataPropertyName = dc.Co lumnName; 



                    column.HeaderText = dc.ColumnNa me; 
                    column.Name = dc.ColumnName; 
                    column.SortMode = 
DataGridViewColumnSortMode .Automatic; 
                    column.ValueType = dc.DataType;  
                    userDataGridView.Columns.Add(co lumn); 
                } 
                lblLoadedTable.Text = " ∆εδοµένα Φορτώθηκαν από το 
Πίνακα: "  + userTable.TableName; 
                lblTotRecords.Text = " Σύνολο Εγγραφών"  + 
totalRecords; 
                CreateTempTable(0, 
int .Parse(cmbNoOfRecords.Text.Trim())); 
 
                btnPrevious.Enabled = true ; 
                btnFirst.Enabled = true ; 
                btnPrevious.Enabled = true ; 
                btnNext.Enabled = true ; 
                btnLast.Enabled = true ; 
                btnAdd.Enabled = true ; 
                btnUpdate.Enabled = true ; 
                btnDelete.Enabled = true ; 
                cmbNoOfRecords.Enabled = true ; 
            } 
            catch  ( Exception  ex) 
            { 
                MessageBox .Show(ex.ToString()); 
            } 
            finally 
            { 
                connection.Close(); 
                btnLoad.Enabled = true ; 
                this .Cursor = Cursors .Default; 
                prgProgress.Value = 0; 
                prgProgress.Update(); 
                prgProgress.Refresh(); 
                ticker.Stop(); 
            } 
        }  

 

 

 

Στον κώδικα που φαίνεται πιο πάνω διακρίνουµε ότι στο πίνακα φορτώνονται τα 
δεδοµένα που έχει επιλέξει ο χρήστης από το διάλογο της φόρµας ένα και όχι 
"καρφωτά" από την επιλογή πηγής του DataGridView :  



 

Εικόνα 14 Επιλογή πίνακα 

 
 
 
 
private  void  CreateTempTable( int  startRecord, int  noOfRecords) 
        { 
            if  (startRecord == 0 || startRecord < 0) 
            { 
                btnPrevious.Enabled = false ; 
                startRecord = 0; 
            } 
            int  endRecord = startRecord + noOfRecords; 
            if  (endRecord >= totalRecords) 
            { 
                btnNext.Enabled = false ; 
                isLastPage = true ; 
                endRecord = totalRecords; 
            } 
            currentPageStartRecord = startRecord; 
            currentPageEndRecord = endRecord; 
            lblPageNums.Text = " Εγγραφές από "  + startRecord + " έως 
" 
                + endRecord + " από "  + totalRecords; 
            currentIndex = endRecord; 
 
            try 
            { 
                userTable.Rows.Clear(); 
                if  (connection.State == ConnectionState .Closed) 
                { 
                    connection.Open(); 
                } 
                adapter.Fill(ds, startRecord, noOfR ecords, 
cmbTables.Text.Trim()); 
                userTable = ds.Tables[cmbTables.Tex t.Trim()]; 
            } 
            catch  ( Exception  ex) 
            { 
                MessageBox .Show(ex.ToString()); 
            } 
            finally 
            { 
                connection.Close(); 
            } 



 
            bindingSource1.DataSource = userTable.D efaultView; 
            userDataGridView.AllowUserToResizeColum ns = true ; 

        } 

 

Ο κώδικας που αναφέρεται στις δύο πιο πάνω σελιδες φορτώνεται αυτόµατα 
πατώντας το κουµπί δεδοµένα. 

Παρακάτω δίνεται ο κωδικάς για τα κουµπιά πλοήγησης. 

 

private  void  btnFirst_Click( object  sender, EventArgs  e) 
        { 
            CreateTempTable(0, int .Parse(cmbNoOfRecords.Text)); 
            btnPrevious.Enabled = false ; 
            btnNext.Enabled = true ; 
            btnLast.Enabled = true ; 
            isLastPage = false ; 
        } 
 
 
 
 
 
private  void  btnPrevious_Click( object  sender, EventArgs  e) 
        { 
            if  (isLastPage) 
            { 
                int  noc = FindLastPageRecords(); 
                CreateTempTable((totalRecords - noc  - 
int .Parse(cmbNoOfRecords.Text)), 
                    int .Parse(cmbNoOfRecords.Text)); 
            } 
            else 
            { 
                CreateTempTable((currentIndex - 2 *  
( int .Parse(cmbNoOfRecords.Text))), 
                    int .Parse(cmbNoOfRecords.Text)); 
            } 
            btnNext.Enabled = true ; 
            btnLast.Enabled = true ; 
            isLastPage = false ; 
        } 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        private  void  btnNext_Click( object  sender, EventArgs  e) 
        { 
            CreateTempTable(currentIndex, 
int .Parse(cmbNoOfRecords.Text)); 
            btnPrevious.Enabled = true ; 
        } 
 
 
 
 
 
 
 
        private  void  btnLast_Click( object  sender, EventArgs  e) 
        { 
            int  totPages = totalRecords / 
int .Parse(cmbNoOfRecords.Text); 
            int  remainingRecs = FindLastPageRecords(); 
 
            CreateTempTable(totalRecords - remainin gRecs, 
int .Parse(cmbNoOfRecords.Text)); 
            btnPrevious.Enabled = true ; 
            btnNext.Enabled = false ; 
            isLastPage = true ; 
        } 
 
 
 
 
 
 
 
 
        private  int  FindLastPageRecords() 
        { 
            return  (totalRecords % int .Parse(cmbNoOfRecords.Text)); 
        } 
 
        private  void  btnNoOfPages_Click( object  sender, EventArgs  e) 
        { 
            CreateTempTable(0, 
int .Parse(cmbNoOfRecords.Text.Trim())); 
            if  ( int .Parse(cmbNoOfRecords.Text.Trim()) >= 
totalRecords) 
            { 
                btnFirst.Enabled = false ; 
                btnPrevious.Enabled = false ; 
                btnNext.Enabled = false ; 
                btnLast.Enabled = false ; 
            } 
            else 
            { 
                btnFirst.Enabled = true ; 
                btnPrevious.Enabled = true ; 
                btnNext.Enabled = true ; 
                btnLast.Enabled = true ; 
            } 

        }  



Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγµα ταξινόµησης σε πίνακα πατώντας µε το 
ποντίκι στη στήλη που µας ενδιαφέρει. Η ταξινόµηση γίνεται αµέσως σε όλες τις 
εγγραφές είτε σε φθίνουσα σειρά, είτε σε αύξουσα. 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 15 Ταξινόµηση µε αύξουσα σειρά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Εικόνα 16 Ταξινόµηση µε φθίνουσα σειρά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Αφού ο χρήστης φορτώσει τον πίνακα που θέλει και ρυθµίσει πόσες εγγραφές θα 
βλέπει ανά σελίδα, στη συνέχεια µπορεί είτε να προσθέσει εγγραφές στον πίνακα, 
είτε να µεταβάλει τις ήδη υπάρχουσες, είτε να διαγράψει µια ολόκληρη εγγραφή. 
 

 
Εικόνα 17 Κουµπιά επεξεργασίας εγγραφών 

 
 
 

private  void  btnAdd_Click( object  sender, EventArgs  e) 
        { 
            try 
            { 
                userDataGridView.ReadOnly = false ; 
                btnAdd.Enabled = false ; 
                btnUpdate.Enabled = true ; 
            } 
            catch  ( Exception  ex) 
            { 
                MessageBox .Show(ex.ToString()); 
            } 
        } 
 
 
 
 
 
private  void  btnUpdate_Click( object  sender, EventArgs  e) 
        { 
            try 
            { 
                connection.Open(); 
                adapter.Update(userTable); 
                userDataGridView.ReadOnly = true ; 
            } 
            catch  ( Exception  ex) 
            { 
                MessageBox .Show(ex.ToString()); 
                btnUpdate.Enabled = true ; 
            } 
            finally 
            { 
                btnAdd.Enabled = true ; 
                btnLoad.Enabled = true ; 
                connection.Close(); 
            } 
        } 



 
private  void  btnDelete_Click( object  sender, EventArgs  e) 
        { 
            if  ( MessageBox .Show( " Είστε σίγουροι ότι θέλετε να 
διαγράψετε τις εγγραφές;" , 
                " Προσοχή" , MessageBoxButtons .YesNo, 
                MessageBoxIcon .Warning, 
MessageBoxDefaultButton .Button2, 0, false ) 
                == DialogResult .Yes) 
            { 
                try 
                { 
                    connection.Open(); 
                    int  cnt = userDataGridView.SelectedRows.Count; 
                    for  ( int  i = 0; i < cnt; i++) 
                    { 
                        if  ( this .userDataGridView.SelectedRows.Count 
> 0 && 
                            
this .userDataGridView.SelectedRows[0].Index != 
                            this .userDataGridView.Rows.Count - 1) 
                        { 
                            this .userDataGridView.Rows.RemoveAt( 
                               
this .userDataGridView.SelectedRows[0].Index); 
                        } 
                    } 
 
                    adapter.Update(userTable); 
                } 
                catch  ( Exception  ex) 
                { 
                    MessageBox .Show(ex.ToString()); 
                } 
                finally 
                { 
                    connection.Close(); 
                    btnLoad.Enabled = true ; 
                } 
            } 

        }  
 
 



3.5. Κώδικας διαλόγου φόρµας 3 
 
Η τρίτη φόρµα του προγράµµατος περιέχει την αναζήτηση. Όταν φορτώνεται ο 
πίνακας διαβάζονται οι τίτλοι των στηλών και αναγράφονται µε τη σειρά στη 
φόρµα της αναζήτησης, εκεί υπάρχει ένας περιορισµός όπου φορτώνονται µέχρι 
έξι στήλες. Ο χρήστης µπορεί να κάνει αναζήτηση σε µία εξ' αυτών. Το κουµπί 
αναζήτησης δουλεύει επίσης και σαν αναζήτηση εποµένου.  
 
 

 
Εικόνα 18 Φόρµα αναζήτησης 

 
 

 

 
Εικόνα 19 Αντιστοιχία τίτλων-αναζήτηση 

 
 



Παρακάτω δίνεται ο κώδικας που χρησιµοποιήθηκε για την αναζήτηση.  
 
if  (rcol1.Checked) 
            { 
                if  ( this .findTextBox1.Text.Length > 0) 
                { 
                    string  col1 = 
userDataGridView.Columns[0].HeaderText; 
                    
//MessageBox.Show(userDataGridView.Columns[0].Value Type.ToString()); 
                    String  typoscol = 
userDataGridView.Columns[0].ValueType.ToString(); 
                    //if (typoscol == "System.Int64") 
                    if  (typoscol != "System.String" ) 
                    { 
                     infosearch.Text = " Στον τύπο αυτό δεν 
υποστηρίζεται µερική αναζήτηση δώστε ακριβώς αυτό ψάχνετε" ; 
                       
                    int  loc = bindingSource1.Find(col1, 
this .findTextBox1.Text); 
                   
                  
//MessageBox.Show(bindingSource1.Position.ToString( )); 
                    while  (loc == -1) 
                     { 
                   if  (isLastPage == true ) 
                   { 
                       loc = -1; 
                       MessageBox .Show( " Η αναζήτηση δεν ταιριάζει µε 
καµία εγγραφή" ); 
                       break ; 
                        
                   } 
                   CreateTempTable(currentIndex, 
int .Parse(cmbNoOfRecords.Text)); 
                   loc = bindingSource1.Find(col1, 
this .findTextBox1.Text); 
                   //MessageBox.Show(cmbNoOfRecords.Text); 
                                       
                } 
 
                bindingSource1.Position = loc; 
                         
                    } 
                    else 
                    { 
 
                        int  loc = bindingSource1.Find(col1, 
this .findTextBox1.Text); 
                        while  (loc == -1) 
                        { 
                            DataView  dv = new 
DataView ( this .userTable); 
 
                            dv.RowFilter = string .Format(col1 + " 
LIKE '{0}*'" , this .findTextBox1.Text); 
                            if  (dv.Count > 0) 
                            { 
                                loc = bindingSource 1.Find(col1, 
dv[0][col1]); 
                            } 



                            else 
                            { 
                                if  (isLastPage == true  && loc == -1) 
                                { 
                                    loc = -1; 
                                    MessageBox .Show( " Η αναζήτηση δεν 
ταιριάζει µε καµία εγγραφή" ); 
                                    break ; 
                                } 
                                CreateTempTable(cur rentIndex, 
int .Parse(cmbNoOfRecords.Text)); 
                                btnPrevious.Enabled  = true ; 
                            } 
                        } 
                        bindingSource1.Position = l oc; 
                    } 
                } 
               
            } 
            else  if  (rcol2.Checked) 
            { 
                                         
                if  ( this .findTextBox2.Text.Length > 0) 
                { 
                    string  col1 = 
userDataGridView.Columns[1].HeaderText; 
                    
//MessageBox.Show(userDataGridView.Columns[0].Value Type.ToString()); 
                    String  typoscol = 
userDataGridView.Columns[1].ValueType.ToString(); 
                 
                    if  (typoscol != "System.String" ) 
                    { 
                        infosearch.Text = " Στον τύπο αυτό δεν 
υποστηρίζεται µερική αναζήτηση δώστε ακριβώς αυτό ψάχνετε" ; 
 
                        int  loc = bindingSource1.Find(col1, 
this .findTextBox2.Text); 
 
                        
//MessageBox.Show(bindingSource1.Position.ToString( )); 
                        while  (loc == -1) 
                        { 
                            if  (isLastPage == true ) 
                            { 
                                loc = -1; 
                                MessageBox .Show( " Η αναζήτηση δεν 
ταιριάζει µε καµία εγγραφή" ); 
                                break ; 
 
                            } 
                            CreateTempTable(current Index, 
int .Parse(cmbNoOfRecords.Text)); 
                            loc = bindingSource1.Fi nd(col1, 
this .findTextBox2.Text); 
                            //MessageBox.Show(cmbNoOfRecords.Text); 
 
                        } 
 
                        bindingSource1.Position = l oc; 
 



                    } 
                    else 
                    { 
                        col1 = 
userDataGridView.Columns[1].HeaderText; 
                        //DataView dv0 = new 
DataView(this.userTable); 
                        //dv0.Sort = col1; 
                         
                         
                        int  loc = bindingSource1.Find(col1, 
this .findTextBox2.Text); 
                        //String typoscol = 
userDataGridView.Columns[1].ValueType.ToString(); 
                        //infosearch.Text = typoscol; 
 
                        while  (loc == -1) 
                        { 
                            DataView  dv = new 
DataView ( this .userTable); 
                            dv.RowFilter = string .Format(col1 + " 
LIKE '{0}*'" , this .findTextBox2.Text); 
                            if  (dv.Count > 0) 
                            { 
                                
//MessageBox.Show(dv.Count.ToString()); 
                                loc = bindingSource 1.Find(col1, 
dv[0][col1]); 
                            } 
                            else 
                            { 
                                if  (isLastPage == true  && loc == -1) 
                                { 
                                    loc = -1; 
                                    MessageBox .Show( " Η αναζήτηση δεν 
ταιριάζει µε καµία εγγραφή" ); 
                                    break ; 
                                } 
                                CreateTempTable(cur rentIndex, 
int .Parse(cmbNoOfRecords.Text)); 
                                btnPrevious.Enabled  = true ; 
                            } 
 
                        } 
                        bindingSource1.Position = l oc; 
                    } 
                    } 
 
            } 
            else  if  (rcol3.Checked) { 
 
                if  ( this .findTextBox3.Text.Length > 0) 
                { 
                    string  col1 = 
userDataGridView.Columns[2].HeaderText; 
                    
//MessageBox.Show(userDataGridView.Columns[0].Value Type.ToString()); 
                    String  typoscol = 
userDataGridView.Columns[2].ValueType.ToString(); 
 
                    if  (typoscol != "System.String" ) 



                    { 
                        infosearch.Text = " Στον τύπο αυτό δεν 
υποστηρίζεται µερική αναζήτηση δώστε ακριβώς αυτό ψάχνετε" ; 
 
                        int  loc = bindingSource1.Find(col1, 
this .findTextBox3.Text); 
 
                        
//MessageBox.Show(bindingSource1.Position.ToString( )); 
                        while  (loc == -1) 
                        { 
                            if  (isLastPage == true ) 
                            { 
                                loc = -1; 
                                MessageBox .Show( " Η αναζήτηση δεν 
ταιριάζει µε καµία εγγραφή" ); 
                                break ; 
 
                            } 
                            CreateTempTable(current Index, 
int .Parse(cmbNoOfRecords.Text)); 
                            loc = bindingSource1.Fi nd(col1, 
this .findTextBox3.Text); 
                            //MessageBox.Show(cmbNoOfRecords.Text); 
 
                        } 
 
                        bindingSource1.Position = l oc; 
 
                    } 
                    else 
                    { 
                        col1 = 
userDataGridView.Columns[2].HeaderText; 
                        int  loc = bindingSource1.Find(col1, 
this .findTextBox3.Text); 
 
                        //String typoscol = 
userDataGridView.Columns[1].ValueType.ToString(); 
                        //infosearch.Text = typoscol; 
 
                        while  (loc == -1) 
                        { 
                            DataView  dv = new 
DataView ( this .userTable); 
                            dv.RowFilter = string .Format(col1 + " 
LIKE '{0}*'" , this .findTextBox3.Text); 
                            if  (dv.Count > 0) 
                            { 
                                
//MessageBox.Show(dv.Count.ToString()); 
                                loc = bindingSource 1.Find(col1, 
dv[0][col1]); 
                            } 
                            else 
                            { 
                                if  (isLastPage == true  && loc == -1) 
                                { 
                                    loc = -1; 
                                    MessageBox .Show( " Η αναζήτηση δεν 
ταιριάζει µε καµία εγγραφή" ); 



                                    break ; 
                                } 
                                CreateTempTable(cur rentIndex, 
int .Parse(cmbNoOfRecords.Text)); 
                                btnPrevious.Enabled  = true ; 
                            } 
 
                        } 
                        bindingSource1.Position = l oc; 
                    } 
                } 
 
             
            } 
            else  if  (rcol4.Checked) { 
                if  ( this .findTextBox4.Text.Length > 0) 
                { 
                    string  col1 = 
userDataGridView.Columns[3].HeaderText; 
                    
//MessageBox.Show(userDataGridView.Columns[0].Value Type.ToString()); 
                    String  typoscol = 
userDataGridView.Columns[3].ValueType.ToString(); 
 
                    if  (typoscol != "System.String" ) 
                    { 
                        infosearch.Text = " Στον τύπο αυτό δεν 
υποστηρίζεται µερική αναζήτηση δώστε ακριβώς αυτό ψάχνετε" ; 
 
                        int  loc = bindingSource1.Find(col1, 
this .findTextBox4.Text); 
 
                        
//MessageBox.Show(bindingSource1.Position.ToString( )); 
                        while  (loc == -1) 
                        { 
                            if  (isLastPage == true ) 
                            { 
                                loc = -1; 
                                MessageBox .Show( " Η αναζήτηση δεν 
ταιριάζει µε καµία εγγραφή" ); 
                                break ; 
 
                            } 
                            CreateTempTable(current Index, 
int .Parse(cmbNoOfRecords.Text)); 
                            loc = bindingSource1.Fi nd(col1, 
this .findTextBox4.Text); 
                            //MessageBox.Show(cmbNoOfRecords.Text); 
 
                        } 
 
                        bindingSource1.Position = l oc; 
 
                    } 
                    else 
                    { 
                        col1 = 
userDataGridView.Columns[3].HeaderText; 
                        int  loc = bindingSource1.Find(col1, 
this .findTextBox4.Text); 



                        //String typoscol = 
userDataGridView.Columns[1].ValueType.ToString(); 
                        //infosearch.Text = typoscol; 
 
                        while  (loc == -1) 
                        { 
                            DataView  dv = new 
DataView ( this .userTable); 
                            dv.RowFilter = string .Format(col1 + " 
LIKE '{0}*'" , this .findTextBox4.Text); 
                            if  (dv.Count > 0) 
                            { 
                                
//MessageBox.Show(dv.Count.ToString()); 
                                loc = bindingSource 1.Find(col1, 
dv[0][col1]); 
                            } 
                            else 
                            { 
                                if  (isLastPage == true  && loc == -1) 
                                { 
                                    loc = -1; 
                                    MessageBox .Show( " Η αναζήτηση δεν 
ταιριάζει µε καµία εγγραφή" ); 
                                    break ; 
                                } 
                                CreateTempTable(cur rentIndex, 
int .Parse(cmbNoOfRecords.Text)); 
                                btnPrevious.Enabled  = true ; 
                            } 
 
                        } 
                        bindingSource1.Position = l oc; 
                    } 
                } 
 
             
            } 
            else  if  (rcol5.Checked)  
            { 
                if  ( this .findTextBox3.Text.Length > 0) 
                { 
                    string  col1 = 
userDataGridView.Columns[4].HeaderText; 
                    
//MessageBox.Show(userDataGridView.Columns[0].Value Type.ToString()); 
                    String  typoscol = 
userDataGridView.Columns[4].ValueType.ToString(); 
 
                    if  (typoscol != "System.String" ) 
                    { 
                        infosearch.Text = " Στον τύπο αυτό δεν 
υποστηρίζεται µερική αναζήτηση δώστε ακριβώς αυτό ψάχνετε" ; 
 
                        int  loc = bindingSource1.Find(col1, 
this .findTextBox5.Text); 
 
                        
//MessageBox.Show(bindingSource1.Position.ToString( )); 
                        while  (loc == -1) 
                        { 



                            if  (isLastPage == true ) 
                            { 
                                loc = -1; 
                                MessageBox .Show( " Η αναζήτηση δεν 
ταιριάζει µε καµία εγγραφή" ); 
                                break ; 
 
                            } 
                            CreateTempTable(current Index, 
int .Parse(cmbNoOfRecords.Text)); 
                            loc = bindingSource1.Fi nd(col1, 
this .findTextBox5.Text); 
                            //MessageBox.Show(cmbNoOfRecords.Text); 
 
                        } 
 
                        bindingSource1.Position = l oc; 
 
                    } 
                    else 
                    { 
                        col1 = 
userDataGridView.Columns[4].HeaderText; 
                        int  loc = bindingSource1.Find(col1, 
this .findTextBox5.Text); 
                        //String typoscol = 
userDataGridView.Columns[1].ValueType.ToString(); 
                        //infosearch.Text = typoscol; 
 
                        while  (loc == -1) 
                        { 
                            DataView  dv = new 
DataView ( this .userTable); 
                            dv.RowFilter = string .Format(col1 + " 
LIKE '{0}*'" , this .findTextBox5.Text); 
                            if  (dv.Count > 0) 
                            { 
                                
//MessageBox.Show(dv.Count.ToString()); 
                                loc = bindingSource 1.Find(col1, 
dv[0][col1]); 
                            } 
                            else 
                            { 
                                if  (isLastPage == true  && loc == -1) 
                                { 
                                    loc = -1; 
                                    MessageBox .Show( " Η αναζήτηση δεν 
ταιριάζει µε καµία εγγραφή" ); 
                                    break ; 
                                } 
                                CreateTempTable(cur rentIndex, 
int .Parse(cmbNoOfRecords.Text)); 
                                btnPrevious.Enabled  = true ; 
                            } 
 
                        } 
                        bindingSource1.Position = l oc; 
                    } 
                } 
 



             
            } 
            else  if  (rcol6.Checked) 
            { 
                if  ( this .findTextBox6.Text.Length > 0) 
                { 
                    string  col1 = 
userDataGridView.Columns[5].HeaderText; 
                    
//MessageBox.Show(userDataGridView.Columns[0].Value Type.ToString()); 
                    String  typoscol = 
userDataGridView.Columns[5].ValueType.ToString(); 
 
                    if  (typoscol != "System.String" ) 
                    { 
                        infosearch.Text = " Στον τύπο αυτό δεν 
υποστηρίζεται µερική αναζήτηση δώστε ακριβώς αυτό ψάχνετε" ; 
 
                        int  loc = bindingSource1.Find(col1, 
this .findTextBox6.Text); 
 
                        
//MessageBox.Show(bindingSource1.Position.ToString( )); 
                        while  (loc == -1) 
                        { 
                            if  (isLastPage == true ) 
                            { 
                                loc = -1; 
                                MessageBox .Show( " Η αναζήτηση δεν 
ταιριάζει µε καµία εγγραφή" ); 
                                break ; 
 
                            } 
                            CreateTempTable(current Index, 
int .Parse(cmbNoOfRecords.Text)); 
                            loc = bindingSource1.Fi nd(col1, 
this .findTextBox6.Text); 
                            //MessageBox.Show(cmbNoOfRecords.Text); 
 
                        } 
 
                        bindingSource1.Position = l oc; 
 
                    } 
                    else 
                    { 
                        col1 = 
userDataGridView.Columns[5].HeaderText; 
                        int  loc = bindingSource1.Find(col1, 
this .findTextBox6.Text); 
                        //String typoscol = 
userDataGridView.Columns[1].ValueType.ToString(); 
                        //infosearch.Text = typoscol; 
 
                        while  (loc == -1) 
                        { 
                            DataView  dv = new 
DataView ( this .userTable); 
                            dv.RowFilter = string .Format(col1 + " 
LIKE '{0}*'" , this .findTextBox6.Text); 
                            if  (dv.Count > 0) 



                            { 
                                
//MessageBox.Show(dv.Count.ToString()); 
                                loc = bindingSource 1.Find(col1, 
dv[0][col1]); 
                            } 
                            else 
                            { 
                                if  (isLastPage == true  && loc == -1) 
                                { 
                                    loc = -1; 
                                    MessageBox .Show( " Η αναζήτηση δεν 
ταιριάζει µε καµία εγγραφή" ); 
                                    break ; 
                                } 
                                CreateTempTable(cur rentIndex, 
int .Parse(cmbNoOfRecords.Text)); 
                                btnPrevious.Enabled  = true ; 
                            } 
 
                        } 
                        bindingSource1.Position = l oc; 
                    } 
                } 
 
 
            } 
            } 
             catch  ( Exception  ex) 
            { 
                    MessageBox .Show( " Κάποιο λάθος προκλήθηκε !!! 
" +ex.ToString()); 
            } 
 
    } 
         
 
         
 
        private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
        { 
            HideSearch();    
        } 
 
        void  HideSearch() { 
             
            lblCol0.Text = "" ; 
            lblCol1.Text = "" ; 
            lblCol2.Text = "" ; 
            lblCol3.Text = "" ; 
            lblCol4.Text = "" ; 
            lblCol5.Text = "" ; 
 
            lblCol0.Hide(); 
            lblCol1.Hide(); 
            lblCol2.Hide(); 
            lblCol3.Hide(); 
            lblCol4.Hide(); 
            lblCol5.Hide(); 
 
            findTextBox1.Hide(); 



            findTextBox2.Hide(); 
            findTextBox3.Hide(); 
            findTextBox4.Hide(); 
            findTextBox5.Hide(); 
            findTextBox6.Hide(); 
 
            rcol1.Hide(); 
            rcol2.Hide(); 
            rcol3.Hide(); 
            rcol4.Hide(); 
            rcol5.Hide(); 
            rcol6.Hide(); 
         
        } 
 
 
 
        private  void  findTextBox1_TextChanged( object  sender, 
EventArgs  e) 
        { 
 
        } 
 
        private  void  findTextBox2_TextChanged( object  sender, 
EventArgs  e) 
        { 
            
        } 
 
        private  void  button1_Click( object  sender, EventArgs  e) 
        { 
            Application .Exit(); 
        } 
 
        private  void  cmbNoOfRecords_SelectedIndexChanged( object  
sender, EventArgs  e) 
        { 
 
        } 
 
        private  void  Search1_Click( object  sender, EventArgs  e) 
        { 
            try 
            { 
                 
                CreateTempTable(0,totalRecords); 
                ButtLoadDisable(); 
                infosearch.Text = "" ; 
 
 
                if  (rcol1.Checked && findTextBox1.Text.Length > 0) 
                { 
                    FindEggrafi(0, 1); 
                } 
                else  if  (rcol2.Checked && findTextBox2.Text.Length > 
0) 
                { 
                    FindEggrafi(1,2); 
                } 
                else  if  (rcol3.Checked && findTextBox3.Text.Length > 
0) 



                { 
                    FindEggrafi(2, 3); 
                } 
                else  if  (rcol4.Checked && findTextBox4.Text.Length > 
0) 
                { 
                    FindEggrafi(3, 4); 
                } 
                else  if  (rcol5.Checked && findTextBox5.Text.Length > 
0) 
                { 
                    FindEggrafi(4, 5); 
                } 
                else  if  (rcol6.Checked && findTextBox6.Text.Length > 
0) 
                { 
                    FindEggrafi(5, 6); 
                } 
                else  { 
                    MessageBox .Show( " Ξαναδώσε περιγραφή αναζήτησης\n 
το πεδίο δεν µπορεί να είναι άδειο" ); 
                } 
            } 
            catch  ( Exception  ex) 
            { 
                MessageBox .Show(ex.ToString()); 
            } 
 
        } 
        void  FindEggrafi( int  kolona, int  stxt) 
        { 
            string  col1 = 
userDataGridView.Columns[kolona].HeaderText; 
            String  typoscol = 
userDataGridView.Columns[kolona].ValueType.ToString (); 
            DataView  dv = new DataView ( this .userTable); 
            string  findtxt; 
 
            if  (stxt == 1) 
            { 
                findtxt = findTextBox1.Text; 
            } 
            else  if  (stxt == 2) 
            { 
                findtxt = findTextBox2.Text; 
            } 
            else  if  (stxt == 3) 
            { 
                findtxt = findTextBox3.Text; 
            } 
            else  if  (stxt == 4) 
            { 
                findtxt = findTextBox4.Text; 
            } 
            else  if  (stxt == 5) 
            { 
                findtxt = findTextBox5.Text; 
            } 
            else  if  (stxt == 6) 
            { 
                findtxt = findTextBox6.Text; 



            } 
            else 
            { 
                findtxt = "" ; 
            } 
 
            if  (typoscol != "System.String" ) 
            { 
                infosearch.Text = " Στον τύπο αυτό δεν υποστηρίζεται 
µερική αναζήτηση δώστε ακριβώς αυτό ψάχνετε" ; 
                int  loc = bindingSource1.Find(col1, findtxt); 
                if  (loc == -1) 
                { 
                        loc = -1; 
                        MessageBox .Show( " Η αναζήτηση δεν ταιριάζει µε 
καµία εγγραφή" ); 
                } 
 
                bindingSource1.Position = loc; 
 
            } 
            else 
            { 
                dv.RowFilter = string .Format(col1 + " LIKE '{0}*'" , 
findtxt); 
                userDataGridView.DataSource = dv; 
                 
                if  (dv.Count == 0) { 
                    MessageBox .Show( " Η αναζήτηση δεν ταιριάζει µε 
καµία εγγραφή" ); 
                 
                } 
 
            } 
        } 



Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγµα αναζήτησης.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Επίλογος 

 
4.1 Παρατηρήσεις 

• Το πρόγραµµα αν και φτιάχτηκε να δουλεύει και µέσω του Atlantis II E.R.P. 
της ALTEC ύστερα από τις τελευταίες αναβαθµίσεις του προγράµµατος 
διακόπηκε αυτή η υπηρεσία. Βέβαια το πρόγραµµα είναι έτσι φτιαγµένο που 
να τρέχει και stand alone. 
 

• Ο κώδικας που χρησιµοποιήθηκε για την αναζήτηση δεν προήλθε ούτε από 
βοήθεια του MSDN αλλά ούτε και από αναζήτηση στο διαδίκτυο. Επειδή 
χρησιµοποιήθηκε DataGridView οι αναφορές στην αναζήτηση είναι ελάχιστες 
και ελλιπείς.  
 

 

4.2 Πηγές 

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

http://www.java2s.com/Code/CSharp/CatalogCSharp.htm 

http://www.csharp-station.com/Tutorial.aspx 

http://www.c-sharpcorner.com/ 

http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/hh388566 


