
Ξεκινώντας με το MIT App Inventor 2 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – 1ης ΧΡΗΣΗΣ MOBILE DEVICE 

1. Ανοίγουμε τον επίσημο ιστότοπο του App Inventor http://appinventor.mit.edu/. Για να χρησιμοποιήσουμε το 
προγραμματιστικό περιβάλλον του App Inventor 2, πρέπει να διαθέτουμε έναν Google λογαριασμό. Πατάμε στο 
κουμπί Create και κάνουμε login με τα στοιχεία του λογαριασμού μας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ !! Το App Inventor ανοίγει με Mozilla Firefox ή Google Chrome, όχι με Internet Explorer. 

 

2. Κατεβάζουμε το πακέτο εγκατάστασης του AppInventor (αρχείο AppInventor_Setup_Installer_v_2_2.exe 
~89MB) ακολουθώντας το link 
http://commondatastorage.googleapis.com/appinventordownloads/AppInventor_Setup_Installer_v_2_2.exe). 
Κάνουμε εγκατάσταση του λογισμικού στον Η/Υ μας  ακολουθώντας τα βήματα της εγκατάστασης. Μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση της εγκατάστασης, έχουμε στον Η/Υ μας την εφαρμογή aiStarter. 

 

3. Το λογισμικό aiStarter επιτρέπει την επικοινωνία του browser (π.χ. Mozilla Firefox) με τη φορητή συσκευή 
(tablet ή smartphone). Σε περιβάλλον Windows εκτελείται αυτόματα στο παρασκήνιο. Πράγματι, με κλικ στο 
εικονίδιο του aiStarter (που βρίσκεται στη γραμμή εργασιών), εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο: 

 

4. Κατεβάζουμε στη φορητή μας συσκευή το λογισμικό AI Companion (αρχείο MITAI2Companion. apk ~3MB) 
ακολουθώντας το link http://qyv.me/xAI2cf34) και κάνουμε εγκατάσταση του λογισμικού στη φορητή συσκευή 
ακολουθώντας τα βήματα της εγκατάστασης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγκατάστασης, έχουμε στη 
φορητή συσκευή την εφαρμογή AI Companion. 

 

http://appinventor.mit.edu/
http://commondatastorage.googleapis.com/appinventordownloads/AppInventor_Setup_Installer_v_2_2.exe
http://qyv.me/xAI2cf34


Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! !  
Ο Η/Υ σας και η φορητή συσκευή (smartphone ή tablet) πρέπει να συνδέονται στο ίδιο δίκτυο. 

5. Έχοντας ανοικτό ένα project, επιλέγουμε Connect και στη συνέχεια AI Companion. 

 

6. Έχουμε ανοιχτή στη φορητή μας συσκευή την εφαρμογή AI Companion. Πληκτρολογούμε τον εξαψήφιο κωδικό 
στο πεδίο Six Digit Code της εφαρμογής AI Companion και πατάμε connect with code. 

 

7. Η εφαρμογή μας φορτώνει (άμεσα) στη φορητή συσκευή. Οποιαδήποτε αλλαγή στην εφαρμογή μας μέσα από 
το περιβάλλον του App Inventor ενημερώνει την εφαρμογή στη φορητή συσκευή. 

 

 
 

 Αναλυτικότερες οδηγίες εγκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων στο 
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-device-wifi.html.  

 
 

Κ α λ ή  Ε π ι τ υ χ ί α  ! !  

http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-device-wifi.html

