Κεφάλαιο 7
App Inventor – Εφαρμογή 2 (ς.59 ςχολικοφ βιβλίου)
Στο ςχιμα 7.1 (ςελ. 59 του βιβλίου) παρουςιάηεται το ςχζδιο τθσ
διεπαφισ χριςθσ ενόσ κινθτοφ. Το B είναι κουμπί και το Δ είναι ο
χώροσ, όπου κα εμφανίηονται τα αποτελζςματα από τθν εκτζλεςθ του
προγράμματοσ. Όταν πατθκεί το κουμπί B δθμιουργείται ζνα απλό
πρόγραμμα «ηωγραφικισ». Ο καμβάσ χρωματίηεται κίτρινοσ και όταν ο
χριςτθσ πατά με το ποντίκι (ι με το δάκτυλο ςτθν οκόνθ του κινθτοφ),
ςχθματίηεται μια κουκκίδα. Όταν ςφρει το ποντίκι (ι το δάκτυλο)
ςχθματίηεται μια γραμμι.

Στόχοι: α) Χριςθ των ςυςτατικών Horizontal Arrangement, Button, Canvas τθσ παλζτασ οπτικισ
ςχεδίαςθσ. β) Διαμόρφωςθ των χαρακτηριςτικών κακενόσ από τα παραπάνω ςυςτατικά και
κακοριςμόσ διάταξησ ςτθν οκόνθ. γ) Χειριςμόσ των ςυμβάντων touch και drag του ςυςτατικοφ
Canvas. δ) Τοποκζτθςθ οριςμάτων ςτισ μεκόδουσ χειριςμοφ των ςυμβάντων.
Διαδικαςία για τη βαςική εφαρμογή: Περιγράφεται ςτθ ςελ. 59 του ςχολικοφ βιβλίου ςτθν
παράγραφο Β).
Επζκταςη 1: Να υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ διαφόρων χρωμάτων για τθ ηωγραφικι μζςα από
λίςτα.
Επζκταςη 2: Να υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ διαφορετικών μεγεκών κουκκίδασ ςχεδίαςθσ.
Επζκταςη 3: Να δθμιουργθκεί «γομολάςτιχα» για το ςβιςιμο ανεπικφμθτων τμθμάτων του
ςχεδίου.

Εργαςίεσ: 1) Σθμειώςτε ςτθ ςελ. 61 του ςχολ. βιβλίου ποια από τα ςυςτατικά χρθςιμοποιιςαμε ςτθν
εφαρμογι μασ. 2) Σθμειώςτε ςτθ ςελ. 62 του ςχολ. βιβλίου ποια κομμάτια κώδικα (πλακίδια).
χρθςιμοποιιςαμε. 3) Εκτελζςτε από τον Η/Υ του ςπιτιοφ ςασ τθν εφαρμογι που φτιάξατε ςτο εργαςτιριο.
4)Αποκθκεφςτε τθν εργαςία ςασ ςε μορφι .apk και εκτελζςτε τθ με ζναν προςομοιωτι π.χ. το Windroy ι το
YouWave.
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Επζκταςη 1:

Επζκταςη 2:

Επζκταςη 3:
Επζκταςη 4: Προςπακιςτε να ςυνδυάςετε τθν εφαρμογι
ScreenSaver του προθγοφμενου μακιματοσ με τθν εφαρμογι Game
που μάκαμε ςιμερα, τοποκετώντασ τα κουμπιά εκκίνθςθσ Α και Β
ςτο ςυςτατικό Horizontal Arrangement. Προςοχή! Όταν

εκτελείται θ μία εφαρμογι, δεν πρζπει να εμφανίηεται κάτι από
τθν άλλθ (ςυςτατικό, λειτουργία κτλ).
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