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∆ραστηριότητα 1: Γνωριµία µε το App Inventor

Ξέρατε ότι µπορείτε κι εσείς να φτιάξετε µια εφαρµογή για το κινητό 
σας τηλέφωνο και να τη δείτε να λειτουργεί; 

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα γνωρίσουµε την εκπαιδευτική 
πλατφόρµα του MIT App Inventor! To App Inventor είναι ένα εξαιρετικά 
εύχρηστο δωρεάν εργαλείο µας δίνει τη δυνατότητα να 
δηµιουργήσουµε ψηφιακές εφαρµογές για κινητά τηλέφωνα! 

Η πλατφόρµα έχει πάνω από 6 εκατοµµύρια εγγεγραµµένους χρήστες 
παγκοσµίως, ενώ το περιβάλλον οπτικού προγραµµατισµού µε 
πλακίδια κάνει τη δηµιουργία εφαρµογών...παιχνιδάκι!

Είστε έτοιµοι για να κάνετε τα πρώτα βήµατα στο συναρπαστικό κόσµο της δηµιουργίας εφαρµογών; 
Μπορεί οι δηµιουργίες σας να µας αλλάξουν τη ζωή!

Οι λέξεις “MIT App Inventor”, “MIT”, “Massachusetts Institute of Technology” καθώς και λογότυπα ή άλλα διακριτικά γνωρίσµατα που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό ή απεικονίζονται 
στις εικόνες που αυτός εµπεριέχει είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα και διακριτικά γνωρίσµατα που συνιστούν εµπορική ιδιοκτησία του Massachusetts Institute of Technology 
[copyright notice]. Το Ίδρυµα Vodafone, η Vodafone Παναφον Α.Ε.Ε.Τ ή η SciCo δεν έχουν σχέση µε το εν λόγω Ίδρυµα. 

http://web.mit.edu/
http://ai2.appinventor.mit.edu/about/termsofservice.html
http://ai2.appinventor.mit.edu/about/termsofservice.html


Θα χρειαστούµε:

Σύνδεση WiFiΥπολογιστής

Windows 7 ή νεότερο,
Mac OS X 10.5 ή νεότερο, Linux

∆εν υποστηρίζεται ο φυλλοµετρητής Internet Explorer

Το κινητό µας
τηλέφωνο

Λειτουργικό Android
2.3 ή νεότερο



Εγγραφή στην πλατφόρµα

Επισκεπτόµαστε την ιστοσελίδα του MIT App Inventor:

http://appinventor.mit.edu/

Επιλέγουµε “Create apps!”

Εγγραφόµαστε στην πλατφόρµα µέσω του 
λογαριασµού µας Google. 

Έχουµε πλέον µεταβεί στο περιβάλλον δηµιουργίας 
εφαρµογών: 

http://ai2.appinventor.mit.edu/

http://appinventor.mit.edu/
http://ai2.appinventor.mit.edu/


∆ηµιουργία νέου project

Επιλέγουµε “Start new project”, και δίνουµε 
όνοµα στην εφαρµογή µας! 

Πλέον βρισκόµαστε στο περιβάλλον 
υλοποίησης τις εφαρµογής, όπου µπορούµε:

• να επεξεργαστούµε την οθόνη της
εφαρµογής

• να προσθέσουµε, να µετονοµάσουµε και να
επεξεργαστούµε αντικείµενα

• να ανεβάσουµε αρχεία πολυµέσων

• να υλοποιήσουµε εντολές χρησιµοποιώντας
πλακίδια προγραµµατισµού!



Καρτέλα Designer (Σχεδιασµού)

Οθόνη εφαρµογής: Εδώ 
βλέπουµε την εφαρµογή 
µας όπως θα 
εµφανίζεται στο κινητό 
µας τηλέφωνο

Components: 
Εδώ βλέπουµε, 
επιλέγουµε και 
µετονοµάζουµε 
ή διαγράφουµε 
τα αντικείµενα 
(Components) 
της εφαρµογής 
µας.
Αρχικά υπάρχει 
µόνο η οθόνη.
Το επιλεγµένο 
αντικείµενο 
γίνεται πράσινο!

Παλέτα user 
interface: Από εδώ 
προσθέτουµε 
αντικείµενα 
(components), 
σύροντάς τα στην 
οθόνη εφαρµογής

Επιλέγουµε καρτέλα 
Designer (Σχεδιασµού) 
ή καρτέλα Blocks 
(Προγραµµατισµού)

Ιδιότητες (Properties): 
Εδώ βλέπουµε και 
επεξεργαζόµαστε τις 
ιδιότητες του 
επιλεγµένου 
αντικειµένου. 

Παλέτα media: 
Από εδώ 
προσθέτουµε 
στοιχεία 
πολυµέσων στην 
οθόνη της 
εφαρµογής

Media: Εδώ βλέπουµε και προσθέτουµε αρχεία πολυµέσων 
στην οθόνη ή σε άλλο  επιλεγµένο αντικείµενο



Καρτέλα Blocks (Προγραµµατισµού)

Εδώ βλέπουµε αν υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε το 
πρόγραµµά µας!

Μεταφέρουµε τις 
εντολές-πλακίδια στην οθόνη 
προγραµµατισµού κάνοντας κλικ 
πάνω τους ή σύροντάς τα από το 
παράθυρο Blocks!

Συµβατές εντολές-πλακίδια 
«κουµπώνουν» µεταξύ τους! 

Τα πλακίδια δίνουν τις οδηγίες 
στην εφαρµογή µας!
Τι πρέπει να γίνει; Πότε; Πώς;

Μπορούµε να πετάµε τα πλακίδια 
που δεν µας είναι χρήσιµα στον 
κάδο απορριµάτων!

Blocks: Βλέπουµε τις 
διαθέσιµες κατηγορίες 
εντολών!

Επιλέγουµε το αντικείµενο 
που θέλουµε να 
προγραµµατίσουµε! Τα 
διαθέσιµα πλακίδια εντολών 
αλλάζουν ανάλογα µε το 
αντικείµενο. 

Βλέπουµε τα διαθέσιµα αρχεία 
πολυµέσων της οθόνης ή του 
αντικειµένου µας!



Σύνδεση της Android συσκευής µέσω WiFi

• Μεταβαίνουµε  στο Google Play Store , αναζητούµε την 
εφαρµογή MIT AI2 Companion και την εγκαθιστούµε στην 
Android συσκευή µας.�

• Συνδέουµε τον υπολογιστή και τη συσκευή µας στο ίδιο 
δίκτυο WiFi. ��

• Συνδέουµε την εφαρµογή που δηµιουργήσαµε στο App 
Inventor µε την συσκευή µας. Από το πάνω  µενού του App 
Inventor επιλέγουµε Connect και µετά “Αl Companion”.

• Θα εµφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου µε ένα QR κωδικό. 
Στην Android συσκευή µας ανοίγουµε την εφαρµογή “MIT 
App Companion” και πληκτρολογούµε το κωδικό της 
εφαρµογής στο πλαίσιο “Six Character Code”.

Με αυτόν το τρόπο θα µπορούµε να βλέπουµε 
ζωντανά την εφαρµογή στην Android συσκευή µας! 
Όσο διαρκεί η σύνδεση µέσω του AI2 Companion, οι 
αλλαγές που κάνουµε στη περιοχή “Designer” ή στη 
περιοχή των “Blocks”, θα ενηµερώνονται και στο 
κινητό µας τηλέφωνο!

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3


Πακετάρισµα (packaging) και διαµοιρασµός της εφαρµογής

Η εφαρµογή είναι διαθέσιµη στη συσκευή µας όσο αυτή 
είναι συνδεδεµένη µε το App Inventor µέσω του Al2 
Companion. 

Για να συνεχίσουµε να χρησιµοποιούµε την εφαρµογή στο 
κινητό µας τηλέφωνο  ή και να τη µοιραστούµε µε τους 
φίλους µας, θα πρέπει να την «πακετάρουµε». 

Μπορούµε να αποθηκεύσουµε και να µοιραστούµε τον 
πηγαίο κώδικα της εφαρµογής (µορφή .aia) για 
επεξεργασία στο App Inventor. Από τη λίστα των όλων των 
project µας (My projects), επιλέγουµε αυτό που θέλουµε να 
αποθηκεύσουµε.  Στη συνέχεια επιλέγουµε “Export 
Selected Project” από την καρτέλα Projects στο κεντρικό 
µενού για να κατέβάσουµε τον κώδικα της εφαρµογής.



Πακετάρισµα (packaging) και διαµοιρασµός της εφαρµογής

Μπορούµε επίσης να «κατεβάσουµε» και να µοιραστούµε την εφαρµογή µας έτοιµη για χρήση! 

Από την καρτέλα Build στο κεντρικό µενού επιλέγουµε “App (save .apk to my computer)”. Μόλις «κατέβει» η 
εφαρµογή, µπορείτε να τη στείλετε στους φίλους σας µέσω email ή και να την ανεβάσετε στο Google Play Store! 

Ένας άλλος τρόπος να µοιραστούµε την εφαρµογή µας είναι να επιλέξουµε “App (provide QR code for apk) στο ίδιο 
µενού. Η επιλογή αυτή θα µας δώσει έναν κωδικό QR, τον οποίο εµείς και οι φίλοι µας να χρησιµοποιήσουµε για 
να περάσουµε την εφαρµογή στο κινητό µας τηλέφωνο για τις επόµενες δύο ώρες! 



Είµαστε έτοιµοι να φτιάξουµε τις δικές µας εφαρµογές!

Image credit: Στέλλα Τρυφωνίδου, STEMpowering Youth



Είµαστε έτοιµοι να φτιάξουµε τις δικές µας εφαρµογές!

Οι πηγές των εικόνων αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό της δραστηριότητας. Οι λέξεις “MIT App Inventor”, “MIT”, “Massachusetts Institute of Technology” καθώς και 
λογότυπα ή άλλα διακριτικά γνωρίσµατα που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό ή απεικονίζονται στις εικόνες που αυτός εµπεριέχει είναι κατοχυρωµένα 
εµπορικά σήµατα και διακριτικά γνωρίσµατα που συνιστούν εµπορική ιδιοκτησία του Massachusetts Institute of Technology [copyright notice]. Το Ίδρυµα Vodafone, 
η Vodafone Παναφον Α.Ε.Ε.Τ ή η SciCo δεν έχουν σχέση µε το εν λόγω Ίδρυµα. Παράγωγο υλικό ή υλικό πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων διανέµεται µε τους όρους 
που ορίζονται από την εκάστοτε άδεια χρήσης (δείτε οδηγό δραστηριότητας). 

To εκπαιδευτικό πρόγραµµα Generation Next αποτελεί εξέλιξη του προγράµµατος STEMpowering Youth που υλοποιείται από το Ίδρυµα Vodafone, 
ενώ το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό έχει εγκριθεί και είναι διαθέσιµο στο πλαίσιο του προγράµµατος Open Schools for Open Societies.

Επισκεφθείτε τον οδηγό τις δραστηριότητας για περισσότερες 
πληροφορίες, αναλυτικές οδηγίες, και πηγές! 

http://web.mit.edu/
http://ai2.appinventor.mit.edu/about/termsofservice.html

