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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Ο σκύλος που γαβγίζει 

Δημιουργία-αποθήκευση έργου, γνωριμία με το περιβάλλον, δημιουργία αρχικής διάταξης και τοποθέτηση συστατικών στοιχείων, 

εισαγωγή πολυμεσικών αρχείων, κίνηση sprite, επικοινωνία με κινητό 

1. Ανοίξτε έναν φυλλομετρητή (browser) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του περιβάλλοντος MIT App 
Inventor2 http://ai2.appinventor.mit.edu/  

2. Στην οθόνη που εμφανίζεται εισάγετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό του λογαριασμού google και πατήστε Σύνδεση. 

3. Στο πάνω αριστερό μέρος του παραθύρου πατήστε το κουμπί ProjectsStart new project για να δημιουργήσετε μία νέα εφαρμογή 

για κινητά. 

4. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίστηκε γράψτε το όνομα της εφαρμογής σας DogBark και πατήστε το κουμπί ΟΚ 

5. Στο πάνω μέρος του παραθύρου πατήστε το κουμπί ConnectAI Companion για να συνδεθείτε με το κινητό σας με τη γνωστή 

διαδικασία. 

6. Έχοντας μοναδικό επιλεγμένο Component τη  Screen1, στο δεξί μέρος του Designer στη στήλη Properties αλλάξτε  

 Την ιδιότητα ScreenOrientation  Portrait  [κάθετος προσανατολισμός οθόνης] 

7. Από τη στήλη Palette και την ομάδα Drawing and Animation σύρετε έναν χώρο σχεδίασης (καμβά) – Canvas μέσα στην οθόνη του 
κινητού – θα ονομαστεί αυτόματα Canvas1 

8. Έχοντας επιλεγμένο Component τoν Canvas1, στο δεξί μέρος του Designer στη στήλη Properties αλλάξτε  

 Την ιδιότητα Width  Fill Parent    [γέμισε κατά πλάτος το γονικό στοιχείο – ποιο είναι;] 

 Tην ιδιότητα Height  Fill Parent   [γέμισε κατά ύψος το γονικό στοιχείο] 

 Την ιδιότητα BackgroundImage  Upload File…  Βρείτε την εικόνα Grass.jpg στον υπολογιστή σας  

ΟΚ ΟΚ      [εικόνα φόντου] 

9. Από τη στήλη Palette και την ομάδα Drawing and Animation σύρετε ένα ImageSprite μέσα στην οθόνη του κινητού – θα 

ονομαστεί αυτόματα ImageSprite1 

10. Μετονομάστε το ImageSprite1 σε Dog πατώντας το κουμπί Rename στο κάτω μέρος της στήλης Components. 

11. Έχοντας επιλεγμένο Component τo Dog, στο δεξί μέρος του Designer στη στήλη Properties αλλάξτε  

 Την ιδιότητα Picture  Upload File…  Βρείτε την εικόνα SleepyDog.png στον υπολογιστή σας  ΟΚ 

ΟΚ         [εικόνα sprite] 

 Την ιδιότητα X  50      [τετμημένη χ] 

 Την ιδιότητα Y  100      [τεταγμένη y] 

 Την ιδιότητα Rotates       [απενεργοποίηση περιστροφής] 

12. Από τη στήλη Palette και την ομάδα Media σύρετε ένα αντικείμενο Sound (ήχος) μέσα στην οθόνη του κινητού – θα 

ονομαστεί αυτόματα Sound1 και θα ανήκει στα Non-visible components της εφαρμογής σας (μη ορατά στοιχεία). 

13. Μετονομάστε το Sound1 σε bark πατώντας το κουμπί Rename στο κάτω μέρος της στήλης Components. 

14. Έχοντας επιλεγμένο Component τo bark, στο δεξί μέρος του Designer στη στήλη Properties αλλάξτε  

 Την ιδιότητα Source Upload File…  Βρείτε αρχείο ήχου Bark.mp3 στη θέση Ο Υπολογιστής 

μου/Πληροφορική σε MYBOOKLIVE/AppInventor  ΟΚ ΟΚ  [πηγή ήχου] 

15. Στην περιοχή Media, κάτω από τη στήλη των Components, φορτώστε στον server ακόμη ένα 

αρχείο: 

 Πατήστε Upload File… Βρείτε την εικόνα AngryDog.png στον υπολογιστή σας 

 ΟΚ ΟΚ  

16. Στην περιοχή Media θα πρέπει να έχουν φορτωθεί στον server 4 αρχεία, όπως φαίνονται δεξιά: 

http://ai2.appinventor.mit.edu/
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17. Στο δεξί μέρος του παραθύρου πατήστε το κουμπί Blocks και προσπαθήστε να φτιάξετε τον παρακάτω κώδικα: 

 

18. Στο κινητό σας δοκιμάστε να σύρετε το δάχτυλο σας πάνω στην οθόνη. 

19. Προσπαθήστε να προσθέσετε τον παρακάτω κώδικα ώστε ο σκύλος να κινείται προς το σημείο επαφής του δαχτύλου σας με την οθόνη 

(προσθέστε τα πλακίδια εκεί που δείχνουν τα βελάκια). 

 

20. Τέλος, στο δεξί μέρος του παραθύρου πατήστε το κουμπί Designer και από την ομάδα Sensors σύρετε ένα αντικείμενο αισθητήρα 

επιτάχυνσης - AccelerometerSensor μέσα στην οθόνη του κινητού – θα ονομαστεί αυτόματα AccelerometerSensor1 και θα ανήκει 

στα Non-visible components της εφαρμογής σας (μη ορατά στοιχεία). 

21. Ξαναγυρίστε στο περιβάλλον προγραμματισμού πατώντας το κουμπί Blocks και προσπαθήστε να προσθέσετε το παρακάτω κώδικα, 

ώστε όταν κουνιέται το κινητό, ο σκύλος να επανέρχεται στην αρχική του θέση (προσθέστε τα πλακίδια εκεί που δείχνουν τα βελάκια): 

 

22. Τεστάρετε την εφαρμογή σας και μη ξεχάσετε να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας. 

<!--Τέλος μαθήματος -->


