
Επανάληψη MIT App Inventor 2 

Μάθημα 1 – Προβολή Συλλογής Φωτογραφιών 

Όμιλος Προγραμματισμού για Φορητές Συσκευές (Mobile Applications)  

Πειραματικό Γυμνάσιο ΠΑ.ΜΑΚ.  Εκπαιδευτικός: Κουκουρίκου Στυλιανή ΠΕ19 

Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η δημιουργία 

μίας εφαρμογής σε App Inventor που θα προβάλλει μία σειρά 

φωτογραφιών (αρχείων εικόνας). 

 

 

Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ( INTERFACE) 

1. Δημιουργήστε ένα κενό project με όνομα photogallery 

(Projects  Start new project). Ορίστε τον τίτλο (Title) της οθόνης 

σε Οι Φωτογραφίες μου και την οριζόντια στοίχιση 

(AlignHorizontal) σε Center. 

2. Από το παράθυρο Media και την επιλογή Upload File 

‘φορτώστε’ τα παρακάτω αρχεία εικόνας που βρίσκονται στο 

φάκελο με τα αρχεία σας: 

1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, 5.jpg, 6.jpg 

Πρόκειται για τις 6 φωτογραφίες που θα προβάλλει η 

εφαρμογή. 

3. Εισάγετε στην περιοχή σχεδίασης 2 κουμπιά (Buttons) για τις λειτουργίες Προηγούμενο 

και Επόμενο με ονόματα previousButton και nextButton αντίστοιχα, καθώς και μία (1) 

ετικέτα (Label) για τον αύξοντα αριθμό της φωτογραφίας που προβάλλεται με όνομα 

numberLabel. 

4. Τοποθετήστε τα τρία παραπάνω αντικείμενα σε ένα στοιχείο Horizontal Arrangement 

ώστε να βρίσκονται στο πάνω μέρος της οθόνης ως εξής: 

 

Σημείωση: Για τις εικόνες με τα βέλη, ‘φορτώστε’ στην εφαρμογή τα αρχεία previous.png 

και next.png που βρίσκονται στο φάκελο με τα αρχεία σας.  

5. Εισάγετε στην περιοχή σχεδίασης από την καρτέλα Drawing and Animation ένα στοιχείο 

Canvas με όνομα galleryCanvas και ορίστε τις τιμές των ιδιοτήτων Height και Width σε Fill 

parent. 

6. Ορίστε ως εικόνα φόντου του καμβά (BackgroundImage) την εικόνα 1.jpg. 
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Β. ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ – ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΚΟΥΜΠΙΩΝ  

7. Σε Προβολή Πλακιδίων (Blocks), ορίστε μία μεταβλητή (Variable) με όνομα imageNumber 

που θα αναφέρεται στον αριθμό της φωτογραφίας που θα προβάλλεται κάθε φορά. Η 

αρχική τιμή της συγκεκριμένης μεταβλητής είναι 1. 

8. Δημιουργήστε μία διαδικασία (Procedure) με όνομα displayNextImage. 

 

 

9. Εισάγετε στο σώμα της παραπάνω διαδικασίας κατάλληλες εντολές ώστε να 

πραγματοποιούνται οι παρακάτω ενέργειες: 

i. Η μεταβλητή που δείχνει τον αριθμό της φωτογραφίας που προβάλλεται κάθε 

φορά αυξάνει κατά 1. 

ii. Ως εικόνα φόντου του καμβά ορίζεται η φωτογραφία της οποίας το όνομα είναι η 

τιμή της μεταβλητής, π.χ. όταν η μεταβλητή έχει την τιμή 3, η εικόνα φόντου του 

καμβά είναι η 3.jpg. 

iii. Ως κείμενο της ετικέτας numberLabel ορίζεται η τιμή της μεταβλητής. 

10. Εισάγετε κατάλληλο κώδικα ώστε να πραγματοποιείται κλήση της διαδικασίας 

displayNextImage όποτε ο χρήστης πατάει το κουμπί nextButton. 

 

 

11. Εκτελέστε την εφαρμογή με τη χρήση εξομοιωτή (Connect  Emulator). Τι συμβαίνει όταν 

προβάλλεται η τελευταία φωτογραφία (6.jpg) και ο χρήστης πατάει το κουμπί 

nextButton; ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

12.  Εισάγετε κατάλληλο κώδικα στο σώμα της διαδικασίας displayNextImage, ώστε μετά την 

προβολή της τελευταίας φωτογραφίας (6.jpg) να προβάλλεται η πρώτη φωτογραφία 

(1.jpg). [ Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε μία εντολή if ] 
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13. Δημιουργήστε μία διαδικασία (Procedure) με όνομα displayPreviousImage για την προβολή 

της προηγούμενης φωτογραφίας, εισάγοντας στο σώμα της διαδικασίας εντολές για να 

υλοποιούνται ενέργειες αντίστοιχες με αυτές του βήματος 9. 

14. Εισάγετε κατάλληλο κώδικα ώστε να πραγματοποιείται κλήση της διαδικασίας 

displayPreviousImage όποτε ο χρήστης πατάει το κουμπί previousButton. 

15. Εκτελέστε την εφαρμογή με τη χρήση εξομοιωτή (Connect  Emulator). 

 

 

Γ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ – ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟ 

ΣΥΡΣΙΜΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑ Ή ΑΡΙΣΤΕΡΑ  

16. Για την προβολή της προηγούμενης ή της επόμενης φωτογραφίας με γρήγορο σύρσιμο 

πάνω στη φωτογραφία που ήδη προβάλλεται (πάνω στον καμβά), σε Προβολή Πλακιδίων 

(Blocks), εισάγετε το block: 

 

Παρατήρηση: Flung είναι το γρήγορο σύρσιμο πάνω στον καμβά. 

 

Η παράμετρος heading είναι η κατεύθυνση της κίνησης του χεριού πάνω στον καμβά. Με την 

κίνηση του χεριού πάνω στον καμβά προς τα δεξιά, θέλουμε να προβάλλεται η επόμενη 

φωτογραφία, ενώ με την κίνηση του χεριού προς τα αριστερά η προηγούμενη. Προφανώς, η 

κίνηση ΔΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ (ακριβώς πάνω στον οριζόντιο άξονα), αλλά θα υπάρχει μία 

αποδεκτή κλίση ± 30, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.  
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17. Συμπληρώστε τον παρακάτω κώδικα ώστε να υλοποιηθούν οι λειτουργίες που 

περιγράφηκαν παραπάνω: 

 

 

18. Εκτελέστε την εφαρμογή με τη χρήση εξομοιωτή (Connect  Emulator). 

 

 

Συγχαρητήρια!! Δημιουργήσατε τη δική σας εφαρμογή για την προβολή 

φωτογραφιών!! 

 


