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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ APP INVENTOR 

Η επίσημη ιστοσελίδα του App Inventor είναι η http://appinventor.mit.edu στην οποία μπο-

ρείτε να βρείτε πλούσιο υλικό αναφοράς, οδηγούς χρήσης και παραδείγματα δημιουργίας 

εφαρμογών, κ.α., ενώ φυσικά μπορείτε να δημιουργήσετε άμεσα εφαρμογές χωρίς να εγκα-

ταστήσετε τίποτα στον Η/Υ σας. 

 

 

Β ή μ α  1  Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ  G o o g l e  

Το online περιβάλλον δημιουργίας προγραμμάτων, μέσω του οποίου αποθηκεύετε τα έργα 

που δημιουργείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό για το App Inventor, απαιτεί να διαθέ-

τετε λογαριασμό Google (Google Account), τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν.   

 

 

http://appinventor.mit.edu/
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Στη φόρμα που καλείστε να συμπληρώ-
σετε, επιλέγετε αν θα χρησιμοποιήσετε 
την ήδη υπάρχουσα διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου, που ενδεχομένως 
διαθέτετε ή αν θα δημιουργήσετε νέο 
λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου στο Gmail (…@gmail.com). 

 

Σημειώνεται ότι, παρόλο που δεν αναφέ-
ρεται ξεκάθαρα, δεν είναι υποχρεωτική η 
συμπλήρωση του κινητού τηλεφώνου 
στη φόρμα εγγραφής, ενώ προφανές εί-
ναι και το  ότι δεν είναι επίσης υποχρεω-
τικό να δηλώσετε το πραγματικό σας ο-
νοματεπώνυμο. 

 

Ο κωδικός πρόσβασης είναι στοιχείο αυ-
στηρά προσωπικό, πρέπει να παραμένει 
κρυφός και φυσικά να τον απομνημονεύ-
σετε ώστε να μην τον ξεχάσετε, μαζί και 
με το όνομα χρήστη! 

 

Β ή μ α  2  Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  Q R  C o d e  S c a n n e r  

Σίγουρα θα έχετε ξαναδεί αυτά τα τετράγωνα barcodes. Με τη βοήθεια 
της έξυπνης φορητής συσκευής και της κάμεράς της, ο οποιοσδήποτε 
μπορεί να σαρώσει έναν τέτοιο κώδικα και να τον αποκωδικοποιήσει, 
ώστε πολύ εύκολα και γρήγορα, να μεταβεί στην ιστοσελίδα (URL) που 
αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο QR code.  

Προκειμένου να μπορείτε να σαρώνετε κι εσείς τέτοιους κωδικούς και να διευκολυνθείτε στη 

μετάβασή σας σε διάφορες χρήσιμες διευθύνσεις, συνίσταται η εγκατάσταση στη συσκευή 

σας κάποιας εφαρμογής σάρωσης QR κωδικών (QR Code Scanner), όπως για παράδειγμα ο-

ποιασδήποτε από τις δύο παρακάτω δωρεάν εφαρμογές στο Play Store: 

BarCode Scanner  
από την ZXing Team 

QR Code Reader 
από την Scan, Inc. 

  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android&hl=el
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client&hl=el


Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου 

Σελίδα 67 από 70 

 

Β ή μ α  3  Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  τ ο υ  M I T  A I 2  C o m p a n i o n  

Η ανάπτυξη και ο ταυτόχρονος έλεγχος μιας εφαρμογής μπορεί να γίνει ακόμα κι αν δεν δια-

θέτετε συσκευή Android, καθώς το App Inventor παρέχει έναν εξομοιωτή Android (emulator). 

 

Έτσι, ο έλεγχος της εφαρμογής μπορεί να γίνεται επι-
τόπου στην οθόνη του υπολογιστή, στην εικονική συ-
σκευή που θα υφίσταται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο 
(βλ. οδηγίες). Πέρα όμως του προφανούς μειονεκτή-
ματος ότι δεν θα μπορείτε να αξιοποιήσετε όλα τα χα-
ρακτηριστικά μιας πραγματικής συσκευής, ο emulator 
είναι σχετικά αργός, ενώ απαιτείται να εγκαταστήσετε 
στον υπολογιστή σας έξτρα λογισμικό (AI Setup In-
staller). 

Για τους παραπάνω λόγους, απεναντίας, συνιστάται η επιτόπου σύνδεση της Android συ-

σκευής σας με τον Η/Υ μέσω ασύρματου δικτύου Wi-Fi.  

Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο έλεγχος της εφαρμο-
γής μπορεί να γίνεται επιτόπου στη συσκευή 
σας, εφόσον Η/Υ και συσκευή είναι συνδεδε-
μένα στο ίδιο δίκτυο (βλ. έξτρα οδηγίες). 

 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνδεση μέσω Wi-Fi είναι η εγκατάσταση στην Android συ-

σκευή της εφαρμογής MIT AI2 Companion: 

είτε από το Play Store  είτε από τη σελίδα του AI (.apk) 

QR code: 

 

 

QR code: 

 

Προτείνεται η εγκατάσταση από το Play Store λόγω δυνατότητας αυτόματων ενημερώσεων. 

Έτσι, όταν θέλετε να ελέγξετε την εφαρμογή σας, επιλέγετε από το άνω μενού του App In-

ventor την εντολή Connect --> AI Companion … 

 

http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-emulator.html
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/update-setup-software.html
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/update-setup-software.html
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-device-wifi.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3
http://qyv.me/xAI2cf34
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… οπότε και εμφανίζεται ένα παράθυρο με έναν QR κώδικα. Ανοίγετε τώρα την εφαρμογή 

MIT AI2 Companion στη συσκευή σας και πατώντας το κουμπί “Scan QR Code” σαρώνετε τον 

κώδικα (για να μην τον πληκτρολογείτε) και η σύνδεση “live testing” ολοκληρώνεται σε ελά-

χιστα δευτερόλεπτα.  

 

Μπορείτε πλέον να δοκιμάσετε την εφαρμογή σας σε πραγματικό χρόνο, ακόμα και να προ-

σθέσετε ή να αφαιρέσετε αντικείμενα στο παράθυρο σχεδίασης, να προσθέσετε ή να τροπο-

ποιήσετε εντολές στο παράθυρο εντολών και να δείτε απευθείας τι συνέπειες έχουν οι ενέρ-

γειές σας. 

 

  


