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κοπόρ σηρ ςτγκεκπιμένηρ δπαςσηπιόσησαρ είναι η 

δημιοτπγία μίαρ ευαπμογήρ σοτπιςσικού οδηγού σηρ 

πόληρ μαρ ςε App Inventor. 

 

 

 

 

 

Α. ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΙΕΠΑΥΗ  (INTERFACE) 

1. Δημιοτπγήςσε ένα κενό project με όνομα thessalonikiCityTour (Projects  Start new project). 

Οπίςσε σον σίσλο (Title) σηρ οθόνηρ ςε Σοτπιςσικόρ Οδηγόρ σηρ Θεςςαλονίκηρ και σην 

οπιζόνσια ςσοίφιςη (AlignHorizontal) ςε Center. 

2. Από σο παπάθτπο Media και σην επιλογή Upload File ‘υοπσώςσε’ ένα απφείο εικόναρ σηρ 

επιλογήρ ςαρ από σην πόλη σηρ Θεςςαλονίκηρ. 

3. Ειςάγεσε μία εσικέσα (Label) με κείμενο Ανακαλύχσε ση Θεςςαλονίκη με μία ςτςκετή 

Android και μοπυοποίηςη σηρ επιλογήρ ςαρ. 

4. Ειςάγεσε ένα ςσοιφείο ListPicker με κείμενο Επιλογή Πποοπιςμού και μοπυοποίηςη σηρ 

επιλογήρ ςαρ. 

5. Από σην καπσέλα Connectivity, ειςάγεσε ένα ςσοιφείο ActivityStarter (μη-οπασό ςσοιφείο). 

6. ε Πποβολή Πλακιδίψν (Blocks) οπίςσε μία μεσαβλησή σύποτ λίςσαρ με όνομα destinations 

ποτ θα πεπιέφει σοτρ παπακάσψ πποοπιςμούρ σηρ πόληρ σηρ 

Θεςςαλονίκηρ: 

 Άγιορ Δημήσπιορ 

 Καμάπα (Αχίδα Γαλέπιοτ) 

 Λετκόρ Πύπγορ 

7. ε Πποβολή Πλακιδίψν (Blocks), οπίςσε κάθε υοπά ποτ θα 

υοπσώνεσαι (απφικοποιείσαι) η οθόνη σοτ ππογπάμμασορ, σο 

ανσικείμενο ListPicker1 να παίπνει ψρ ςσοιφεία σοτ (Elements), σοτρ 

3 παπαπάνψ πποοπιςμούρ, δηλαδή με κλικ ςσο Επιλογή 

Πποοπιςμού να εμυανίζεσαι η κασάςσαςη σηρ διπλανήρ εικόναρ. 
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Β. ΥΟΡΣΩΗ ΦΑΡΣΩΝ ΣΗ GOOGLE (GOOGLE MAPS)  

Με σην επιλογή καθενόρ από σοτρ πποοπιςμούρ σηρ Θεςςαλονίκηρ θέλοτμε να εμυανίζεσαι 

έναρ φάπσηρ σηρ Google με σο ςτγκεκπιμένο πποοπιςμό. Η ςύνδεςη σηρ ευαπμογήρ μαρ με 

Google Maps ππαγμασοποιείσαι μέςψ σοτ ςσοιφείοτ ActivityStarter. 

8. ε Πποβολή φεδίαςηρ (Designer), οπίζοτμε σιρ παπακάσψ σιμέρ για σιρ ιδιόσησερ σοτ 

ςσοιφείοτ ActivityStarter1. 

ΠΡΟΟΦΗ: Πεζά και κευαλαία αναγνψπίζονσαι ψρ διαυοπεσικοί φαπακσήπερ. 

Ιδιόσησα Σιμή 

Action android.intent.action.VIEW 

ActivityClass com.google.android.maps.MapsActivity 

ActivityPackage com.google.android.apps.maps 

Σο URL για σην εμυάνιςη ενόρ πποοπιςμού ςε Google Maps είναι 

https://maps.google.com/?q= ποτ ακολοτθείσαι από σο όνομα σοτ πποοπιςμού. Σο γπάμμα q 

είναι για ση λέξη query (επώσηςη), π.φ. σο URL https://maps.google.com/?q=paris θα 

εμυανίςει σο φάπση σοτ Παπιςιού. 

9. ε Πποβολή Πλακιδίψν (Blocks) οπίςσε μία μεσαβλησή σύποτ λίςσαρ με όνομα 

URLdestinations ποτ θα πεπιέφει σα ςσοιφεία ποτ θα ακολοτθούν σο q ςση διεύθτνςη URL: 

 saintdimitrios 

 kamara 

 whitetower 

10. ε Πποβολή Πλακιδίψν (Blocks) ςτμπληπώςσε σον ακόλοτθο κώδικα για σο γεγονόρ 

AfterPicking:  

 

11. Εκσελέςσε σην ευαπμογή με ση φπήςη εξομοιψσή (Connect  Emulator). 

 

τγφαπησήπια!! Ολοκληπώςασε έναν σοτπιςσικό οδηγό σηρ Θεςςαλονίκηρ!! 

 

 

https://maps.google.com/?q
https://maps.google.com/?q=paris

