
Ξεκινώντας με το MIT App Inventor 2 

Μάθημα 2 – Γνωριμία με το App Inventor – Διαχείριση Κάμερας Συσκευής 

Όμιλος Προγραμματισμού για Φορητές Συσκευές (Mobile Applications)  

Πειραματικό Γυμνάσιο ΠΑ.ΜΑΚ.  Εκπαιδευτικός: Κουκουρίκου Στυλιανή ΠΕ19 

Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η δημιουργία μίας 

απλής εφαρμογής για τη διαχείριση της κάμερας της φορητής σας 

συσκευής. 

 

 

 

Α. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΗΣ: ΕΤΙΚΕΤΕΣ (LABELS), ΚΑΜΒΑΣ  

(CANVAS), ΚΟΥΜΠΙΑ (BUTTONS), CAMERA (ΚΑΜΕΡΑ) 

1. Δημιουργούμε ένα κενό project με όνομα camera (Projects  Start new project). Ορίζουμε 

τον τίτλο (Title) της οθόνης σε Διαχείριση Κάμερας και την οριζόντια στοίχιση 

(AlignHorizontal) σε Center. 

2. Από την καρτέλα Drawing and Animation, εισάγετε ένα στοιχείο καμβά (Canvas). Ο καμβάς  

είναι μία επιφάνεια εντός της οποίας μπορούμε να χειριζόμαστε φιγούρες (sprites) ή να 

σχεδιάζουμε. Ορίστε τις τιμές των ιδιοτήτων Height και Width σε Fill parent ώστε ο 

καμβάς να καταλαμβάνει το χώρο της Οθόνης (Screen). 

3. Εισάγετε στην περιοχή σχεδίασης τα παρακάτω κουμπιά (Buttons): 

Στοιχείο 

(Component) 

Όνομα (Name) Κείμενο (Text) Μέγεθος 

Γραμματοσειράς 

(FontSize) 

Έντονη Γραφή 

(FontBold) 

Button getPictureButton Λήψη Φωτογραφίας 16  

Button clearPictureButton Καθαρισμός 16  

4. Τοποθετήστε τα παραπάνω κουμπιά σε ένα στοιχείο HorizontalArrangement ώστε να 

βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο, κάτω από τον καμβά. 

5. Από την καρτέλα Media, εισάγετε ένα στοιχείο κάμερας (Camera). Πρόκειται για ένα μη-

ορατό στοιχείο που τοποθετείται κάτω από την Περιοχή Σχεδίασης στην περιοχή Non-

visible components. 
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Β. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ  

Ώρα να προγραμματίσουμε την εφαρμογή μας ώστε κάθε φορά που ο χρήστης πατάει το 

κουμπί getPictureButton, θα ανοίγει η κάμερα της φορητής συσκευής για μπορεί να γίνει 

λήψη φωτογραφίας. 

6. Σε προβολή Πλακιδίων (Blocks), εισάγετε τον παρακάτω κώδικα: 

 

7. Εκτελέστε την εφαρμογή σε φορητή συσκευή που διαθέτει κάμερα. Τι συμβαίνει με το 

πάτημα του κουμπιού Λήψη Φωτογραφίας; _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

8. Για να εμφανίζεται η φωτογραφία στην εφαρμογή (στην περιοχή του καμβά), σε Προβολή 

Πλακιδίων (Blocks) εισάγετε τον παρακάτω κώδικα: 

 

9. Τέλος, προγραμματίστε την εφαρμογή ώστε με το πάτημα του κουμπιού Καθαρισμός να 

γίνεται κενή η περιοχή του καμβά. 

 

10. Εκτελέστε την εφαρμογή σε φορητή συσκευή που διαθέτει κάμερα. 

 

Συγχαρητήρια!! Ολοκληρώσατε την εφαρμογή διαχείρισης κάμερας!! 

 


