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Α7.2 Το Περιβάλλον προγραμματισμού τη̋ 
Visual Basic 

Τι θα μάθουμε σήμερα: 

 Να ενεργοποιούμε τη Visual Basic και να εξοικειωθούμε με το περιβάλλον τη̋.  
 Να χρησιμοποιούμε τη Φόρμα  (Form), την Εργαλειοθήκη (Toolbox), το Παράθυρο Ιδιοτήτων  
(Properties Window) και το Παράθυρο Διάταξη̋ Φόρμα̋ (Form Layout Window). 

 Να χρησιμοποιούμε την κατάσταση σχεδιασμού έργου - Design Mode και την κατάσταση εκτέλεση̋ 
έρχου - Run Mode. 

 Να χρησιμοποιούμε τα χειριστήρια (γραφικά αντικείμενα) Ετικέτα̋ (Label), Πλαισίου Κειμένου (Text 
Box), και Κουμπιού Εντολή̋ (Command Button). 

 Να χρησιμοποιούμε το παράθυρο προγραμματισμού.  

 Να περιγράφουμε τα αρχεία που δημιουργούνται με την αποθήκευση. 
 Να αποθηκεύουμε ένα έργο και μια φόρμα στη Visual Basic. 

1. Ενεργοποίηση τη̋ Visual Basic 

 

2. Παράθυρο διαλόγου New Project του Project Wizard 
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3. Περιβάλλον τη̋ Visual Basic 

3.1 Βασικά στοιχεία 

 

3.2 Εμφάνιση στοιχείων του περιβάλλοντο̋ 
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4. Φόρμα (Form) 

Είναι το βασικότερο συστατικό μία̋ εργασία̋ στη Visual Basic. Ένα έργο (project) 

μπορεί να αποτελείται από πολλέ̋ φόρμε̋. 

 

 

5. Εργαλειοθήκη (Toolbox) 

Περιέχει διάφορα εργαλεία  τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να 

δημιουργήσουμε χειριστήρια (γραφικά  αντικείμενα) πάνω στη φόρμα (πχ κουμπιά, 

ετικέτε̋, πλαίσια κειμένου, κ.λπ.). 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Εργαλείο 
δημιουργία̋ 

ετικέτα̋ (label) 



Γ.7.Μ1-Μ14 Γ.7 Το Περιβάλλον Προγραμματισμού Visual Basic 

68 

6. Παράθυρο Ιδιοτήτων (Properties Window) 

Δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε τι̋ τιμέ̋ των ιδιοτήτων μια̋ φόρμα̋ και των 

χειριστηρίων (γραφικών αντικειμένων) που τοποθετήσαμε σ’ αυτήν. 

 

 

7. Παράθυρο Διάταξη̋ Φόρμα̋ (Form Layout Window) 

Δείχνει πώ̋ θα φαίνεται η φόρμα πάνω στην οθόνη, κατά το χρόνο τη̋ εκτέλεση̋ του 

προγράμματο̋. 
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8. Κατάσταση σχεδιασμού έργου (Design Mode) 

Είναι το περιβάλλον τη̋ Visual Basic στο οποίο ο προγραμματιστή̋ δημιουργεί το έργο. 

 

9. Κατάσταση εκτέλεση̋ έργου (Run Mode) 

Είναι το περιβάλλον τη̋ Visual Basic στο οποίο εκτελείται το έργο από τον χρήστη. 

 

10. Μετακίνηση από Design Mode σε Run Mode 

10.1 F5 (Keyboard) 

10.2 Run / Start (Menu Bar) 

10.3  (Toolbar) 

 

11. Αποθήκευση έργου 

· File / Save Project (Menu Bar) 

·  (Toolbar) 

 

 

12. Αρχεία τα οποία δημιουργούνται με την αποθήκευση 
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13. Χειριστήρια (γραφικά αντικείμενα) 

Όπω̋ έχει ήδη αναφερθεί η Visual Basic υποστηρίζει προγραμματισμό με χειριστήρια 

(γραφικά αντικείμενα), τα οποία δημιουργούμε πάνω στη φόρμα με τη χρήση των 

αντίστοιχων εργαλείων από την εργαλειοθήκη. Κάθε χειριστήριο που δημιουργείται διαθέτει 

τι̋ δικέ̋ του ιδιότητε̋, οι οποίε̋ καθορίζουν τα χαρακτηριστικά του. Η Visual Basic διαθέτει 

πάρα πολλά εργαλεία, το καθένα από τα οποία δημιουργεί το δικό του χειριστήριο για μια 

συγκεκριμένη χρήση. Τρία από τα πιο βασικά χειριστήρια είναι: 

· Ετικέτα  - Label 

· Πλαίσιο Κειμένου - Text Box 

· Κουμπί Εντολή̋- Command Button 

 

14. Εργαλείο δημιουργία̋ Ετικέτα̋ - Label 

Είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσουμε μία ετικέτα πάνω στη 

φόρμα. 

 

14.1 Ιδιότητα Name 

Είναι η ιδιότητα η οποία καθορίζει το όνομα τη̋ συγκεκριμένη̋ ετικέτα̋ (label). Το 

όνομα αυτό πρέπει να είναι γραμμένο με συνεχόμενου̋ λατινικού̋ χαρακτήρε̋. 

Κάθε χειριστήριο (γραφικό αντικείμενο) είναι απαραίτητο να έχει το δικό του 

μοναδικό όνομα. Τα τρία πρώτα γράμματα συστήνεται να είναι συντομογραφία του 

τύπου του χειριστηρίου (π.χ. lblMessage). 

 

14.2 Ιδιότητα Caption 

Είναι η ιδιότητα η οποία καθορίζει τον τίτλο, τη λεζάντα που φαίνεται πάνω στο 

χειριστήριο. 
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15. Εργαλείο δημιουργία̋ Πλαισίου Κειμένου - Text Box 

Είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσουμε ένα χειριστήριο (γραφικό 

αντικείμενο) πλαισίου κειμένου πάνω στη φόρμα και το οποίο χρησιμεύει συνήθω̋ στην 

εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη (στο Run Mode). 

 

 

15.1 Ιδιότητα Name 

Όπω̋ και στην περίπτωση τη̋ Ετικέτα̋ (Label) καθορίζει το όνομά του, π.χ. 

txtNum2 

 

 

 

 

 

15.2 Ιδιότητα Text 

Είναι η ιδιότητα η οποία καθορίζει το κείμενο που περιέχει το πλαίσιο κειμένου. 

Είναι αντίστοιχη με την ιδιότητα λεζάντα (Caption) για μια ετικέτα. 
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15.3 Ιδιότητα Font 

Ιδιότητα η οποία καθορίζει τη γραμματοσειρά τη̋ λεζάντα̋ ή του πλαισίου 

κειμένου (Bold, Italic, Underline, μέγεθο̋, τύπο̋ γραφή̋, κ.λπ.). 

 

15.4 Ιδιότητα BorderStyle 

Η ιδιότητα η οποία καθορίζει/αλλάζει την εμφάνιση πλαισίου γύρω από το 

χειριστήριο. 
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16. Εργαλείο δημιουργία̋ Κουμπιού Εντολή̋- Command Button 

Είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσουμε ένα Κουμπί Εντολή̋ πάνω 

στη φόρμα, το οποίο μπορούμε να συνδέσουμε με μια σειρά από εντολέ̋ που 

εκτελούνται όταν πατήσουμε το κουμπί. 

     

 

16.1 Ιδιότητα Name 

Όπω̋ και στι̋ δύο προηγούμενε̋ περιπτώσει̋ (Ετικέτα̋ και Πλαισίου Κειμένου), 

π.χ. cmdSum 

 

 

16.2 Ιδιότητα Caption 

Είναι η ιδιότητα η οποία καθορίζει τη λεζάντα που φαίνεται πάνω σε ένα κουμπί 

εντολή̋. 
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17. Παράθυρο προγραμματισμού (Code) 

Είναι το παράθυρο μέσα στο οποίο μπορούμε να προγραμματίσουμε (να γράψουμε) 

σειρέ̋ από εντολέ̋ (κώδικα) τι̋ οποίε̋ να συνδέσουμε με τη φόρμα ή τα αντικείμενα. 

Συνήθω̋, όπω̋ έχει ήδη αναφερθεί και προηγουμένω̋, μια σειρά από εντολέ̋ συνδέεται 

με ένα κουμπί εντολή̋, ώστε να εκτελούνται όταν ο χρήστη̋ πατήσει το κουμπί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


