
Ξεκινώντας με το MIT App Inventor 2 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – 1ης ΧΡΗΣΗΣ EMULATOR 

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 
~94MB) 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 τον εξομοιωτή 
(emulator). Σε περιβάλλον Windows εκτελείται αυτόματα στο παρασκήνιο. Πράγματι, με κλικ στο εικονίδιο του 
aiStarter (που βρίσκεται στη γραμμή εργασιών), εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο: 

 

4. Έχοντας ανοικτό ένα project, επιλέγουμε Connect και στη συνέχεια Emulator. 

 

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


5. Στη συνέχεια εμφανίζεται μήνυμα ότι ο εξομοιωτής συνδέεται. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά, 
ενώ εμφανίζεται μία οθόνη σαν την παρακάτω: 

 

6. Ταυτόχρονα, στο περιβάλλον του aiStarter εμφανίζεται η παρακάτω κατάσταση: 

 

7. Αν η σύνδεση με τον emulator πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα, θα εμφανιστεί στην οθόνη του Η/Υ σας η 
εικόνα ενός κινητού μέσα από τα παρακάτω βήματα – καταστάσεις: 
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 Προσοχή!! Εάν υπάρξουν προβλήματα, ακολουθείτε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον του App 

Inventor και στην οθόνη του emulator. 
 

 Σε γενικές γραμμές, οι εφαρμογές φορτώνουν αργά στον emulator ακόμη και αν δεν είναι ιδιαίτερα 
μεγάλες σε μέγεθος διότι τόσο ο emulator όσο και το aiStarter εκτελούνται σε περιβάλλον DOS, επομένως 
χρειάζεται υπομονή !! (πατάμε το κουμπί Wait αν εμφανιστεί στην οθόνη του emulator και το κουμπί Keep 
Trying στο περιβάλλον του App Inventor). 

 
 

 

 
 

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

 

 
 

Κ α λ ή  Ε π ι τ υ χ ί α  ! !  

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

