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Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί πυξίδα η οποία θα μας δείχνει την κατεύθυνση που βρίσκεται ο 
Βορράς. Για τη δημιουργία της θα χρησιμοποιήσουμε έναν αισθητήρα ανίχνευσης 
προσανατολισμού της συσκευής (Orientation Sensor). 
 

 
 

 
 

 

 

 

Μεταφόρτωση αρχείων στο App Inventor 

Ανεβάζουμε στον υπολογιστή την κεντρική εικόνα της πυξίδας (compass.png) η οποία θα 

εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης (εικόνα πυξίδας με βέλος) καθώς και την εικόνα που θα 

λειτουργήσει ως το εικονίδιο της εφαρμογής (compass_icon.png). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNER 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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Επεξεργασία Screen 

Τροποποιούμε τις ιδιότητες του στοιχείου Screen1 της οθόνης ως εξής: 

AppName: "compass"   

Title: "Compass" 

Icon: "compass.png" 

AlignHorizontal: Center  

ScreenOrientation: Portrait 

Scrollable: No 

  
 

Eισαγωγή Στοιχείων 

Εισάγουμε στην οθόνη το αντικείμενο Canvas1 (Drawing & Animation). Πάνω σε αυτό 

τοποθετούμε το στοιχείο ImageSprite1 (Drawing & Animation) που είναι το γραφικό της πυξίδας. 

Component Νέο όνομα Properties 

Canvas1 CompassCanvas 
Height: Fill parent 
Width: Fill parent 

ImageSprite1 CompassSprite 

X: 6 
Y: 50 
Z: 1.0 
Width: 300 pixels 
Height: 300 pixels 
Picture: compass.png 

                     

Eισαγωγή OrientationSensor 

Η εφαρμογή μας θα ανιχνεύει το γεγονός της αλλαγής του προσανατολισμού της κινητής συ-

σκευής και θα προσαρμόζει κατάλληλα την εικόνα της πυξίδας. Εισάγουμε το στοιχείο 

OrientationSensor1 (Sensors) το οποίο θα λειτουργεί ως αισθητήρας προσανατολισμού της 

συσκευής και το οποίο είναι μη ορατό. 

Το αντικείμενο OrientationSensor μας δίνει 3 σημαντικές πληροφορίες σχετικές με την κλίση της 
κινητής μας συσκευής.  
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Roll 
Δείχνει πόσο κλίνει η συσκευή από την αριστερή στη δεξιά πλευρά. Έχει τιμή 0 

όταν η συσκευή είναι επίπεδη, αυξάνεται στις 90ο όταν η συσκευή είναι 
γυρισμένη στη δεξιά της πλευρά κ.ο.κ. 

Pitch 
Δείχνει πόσο κλίνει η συσκευή από πάνω προς τα κάτω. Έχει τιμή 0o όταν η 

συσκευή είναι επίπεδη, αυξάνεται στις 90ο όταν η πάνω πλευρά της συσκευής 
κοιτάει προς τα κάτω κ.ο.κ. 

Azimuth 
Δείχνει τον προσανατολισμό της συσκευής σε μοίρες. Έχει τιμή 0o όταν η συσκευή 
κοιτάζει στο Βορρά, 90ο όταν κοιτάζει προς την Ανατολή, 180ο στο Νότο και 270ο 

στη Δύση. 

 

Component Νέο όνομα Properties 

OrientationSensor1 CompassSensor  

 
 

Στοιχεία Εφαρμογής 

Τα στοιχεία που έχουμε εισάγει μέχρι στιγμής στην εφαρμογή είναι τα ακόλουθα: 

                             
 

 

 

 

 

Προγραμματισμός CompassSensor 

Χρησιμοποιούμε την ιδιότητας Azimuth η οποία μας δείχνει τον προσανατολισμό της συσκευής 
στον άξονα Βορρά – Νότου. Στη συνέχεια, κάθε φορά που αλλάζει ο προσανατολισμός της 
συσκευής, προσαρμόζουμε την κατεύθυνση (heading) της εικόνας της πυξίδας στην τρέχουσα 
τιμή του αζιμούθιου. 

 

 
 

BLOCKS EDITOR 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Να βελτιώσετε την εφαρμογή Compass έτσι ώστε όταν η συσκευή δείχνει προς το Βορρά (με 

απόκλιση +/- 10 μοίρες) να αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα της επιλογής σας.  

Tip: Όταν η τιμή της ιδιότητας Azimuth είναι μεταξύ 0 και 10 μοίρες ή μεταξύ 350 και 360 μοίρες, 

εκτελούμε τον ανάλογο ήχο, διαφορετικά σταματάμε τον ήχο. 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Προσθέστε στην εφαρμογή σας 3 ετικέτες που θα εμφανίζουν στην οθόνη τις τιμές των ιδιοτήτων 

Roll, Pitch και Azimuth. 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 
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Tip: Εισάγουμε 3 στοιχεία HorizontalArrangement κάτω από το στοιχείο Canvas. Σε καθένα 

εισάγουμε ένα στοιχείο Label με το κατάλληλο όνομα (π.χ. Roll, Pitch και Azimuth) καθώς και ένα 

στοιχείο TextBox μέσα στο οποίο θα εμφανίζεται η τιμή της αντίστοιχης ιδιότητας καθώς κινούμε 

τη συσκευή. 

 

Component Νέο όνομα Properties 

HorizontalArrangement1 RollArea 

AlignHorizontal: Center 
AlignVertical: Center 
Height: 40 pixels 
Width: Fill parent 

Label1 RollLabel 

FontBold: check 
FontSize: 18 
Width: 80 pixels 
Text: "Roll" 
TextAlignment: right 
TextColor: Blue 

TextBox1 RollTextBox Width: 80 pixels 

HorizontalArrangement2 PitchArea 

AlignHorizontal: Center 
AlignVertical: Center 
Height: 40 pixels 
Width: Fill parent 

Label2 PitchLabel 

FontBold: check 
FontSize: 18 
Width: 80 pixels 
Text: "Pitch" 
TextAlignment: right 
TextColor: Blue 

TextBox2 PitchTextBox Width: 80 pixels 

HorizontalArrangement3 AzimuthArea 

AlignHorizontal: Center 
AlignVertical: Center 
Height: 40 pixels 
Width: Fill parent 

Label3 AzimuthLabel 

FontBold: check 
FontSize: 18 
Width: 80 pixels 
Text: "Azimuth" 
TextAlignment: right 
TextColor: Blue 

TextBox3 AzimuthTextBox Width: 80 pixels 
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Τα στοιχεία της εφαρμογής είναι: 

 
 

Ο προγραμματισμός του CompassSencor έχει ως εξής: 

 


