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Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί ως μετατροπέας ταχύτητας από χιλιόμετρα (Kmh) σε μίλια (mph). 
Για τη μετατροπή χρησιμοποιεί ένα μεταβολέα που κυμαίνεται από 1 έως 300 km για γρήγορες 
μετατροπές, και δύο κουμπιά με ετικέτες – και +  για πιο λεπτές μετατροπές που μειώνουν ή 
αυξάνουν τη κλίμακα των km κατά 1 μονάδα. 
 

 
 

 
 

 

 

 

Μεταφόρτωση αρχείων στο App Inventor 

Ανεβάζουμε στον υπολογιστή την κεντρική εικόνα της εφαρμογής (speed.png) η οποία θα 

εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNER 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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Επεξεργασία Screen 

Τροποποιούμε τις ιδιότητες του στοιχείου Screen1 της οθόνης ως εξής: 

AppName: "speed converter"   

Title: "Speed Converter" 

Icon: "speed.png" 

AlignHorizontal: Center  

BackgroundColor: Dark Grey 

  
 

Eισαγωγή Στοιχείων 

Εισάγουμε στην οθόνη το στοιχείο Image1 (User Interface) που θα προβάλει την κεντρική εικόνα 

της οθόνης. Ακολούθως, εισάγουμε το στοιχείο HorizontalArrangement1 (Layout) μέσα στο οποίο 

θα τοποθετήσουμε τα στοιχεία Button1 και Button2 (User Interface) που θα προσομοιάζουν τα 

κουμπιά μείωσης και αύξησης της ταχύτητας καθώς και το στοιχείο Label1 που θα λειτουργεί ως 

ενδιάμεσο κενό μεταξύ των δύο κουμπιών.  

Από κάτω εισάγουμε το στοιχείο Label2 που θα λειτουργήσει ως διάκενο στην οθόνη και ένα 

στοιχείο Slider1 (User Interface) που θα προσομοιάζει τον μεταβολέα για την γρήγορη ρύθμιση 

της ταχύτητας. 

Τέλος, θα εισάγουμε άλλα δύο στοιχεία HorizontalArrangment2 και HorizontalArrangement3  σε 

καθένα από τα οποία θα τοποθετήσουμε 3 στοιχεία Labels. Στο πρώτο θα τοποθετήσουμε τα 

στοιχεία Label3, Label4 και Label5 που θα αντιστοιχούν στην ταχύτητα χιλιομέτρων, σε κενό χώρο 

και στην ταχύτητα των μιλίων αντίστοιχα, ενώ στο δεύτερο θα τοποθετήσουμε τα στοιχεία 

Label6, Label7 και Label8 που θα αντιστοιχούν στο τίτλο "kmh", σε κενό χώρο και στον τίτλο 

"mph" αντίστοιχα. 

Component Νέο όνομα Properties 

Image1 SpeedImage 
Height: 220 pixels 
Width: 220 pixels 
Picture: speed.png 
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HorizontalArrangement1 ButtonsArea 
AlignHorizontal: Center 
AlignVertical: Center 
Width: Fill parent 

Button1 MinusButton 

FontBold: check 
FontSize: 24 
Height: 50 pixels 
Width: 50 pixels 
Shape: rounded 
Text: "-" 

Label1 Space1Label 
Width: 50 pixels 
Text: " " 

Button2 PlusButton 

FontBold: check 
FontSize: 24 
Height: 50 pixels 
Width: 50 pixels 
Shape: rounded 
Text: "+" 

Label2 GapLabel Text: " " 

Slider1 SpeedSlider 

Width: 250 pixels 
MaxValue: 300 
MinValue: 1 
ThumbPosition: 100 

HorizontalArrangement2 SpeedArea 
AlignHorizontal: Center 
AlignVertical: Center 
Width: Fill parent 

Label3 KmhSpeedLabel 

FontBold: check 
FontSize: 32 
Text: 0 
TextColor: white 

Label4 Space2Label 
Width: 140 pixels 
Text: " " 

Label5 MphSpeedLabel 

FontBold: check 
FontSize: 32 
Text: 0 
TextColor: white 

HorizontalArrangement3 LabelsArea 
AlignHorizontal: Center 
AlignVertical: Center 
Width: Fill parent 

Label6 KmhLabel 

FontBold: check 
FontSize: 28 
Text: kmh 
TextColor: white 

Label7 Space3Label 
Width: 100 pixels 
Text: " " 
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Label8 MphLabel 

FontBold: check 
FontSize: 28 
Text: mph 
TextColor: white 

                     

Στοιχεία Εφαρμογής 

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

                             
 

 

 

 

 

 

Δημιουργία Μεταβλητών 

Δημιουργούμε δύο μεταβλητές με ονόματα km (ταχύτητα στην χιλιομετρική κλίμακα) και mph 

(ταχύτητα στην κλίμακα μιλίων). 

 

 
 

 

BLOCKS EDITOR 
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Προγραμματισμός SpeedSlider 

Όταν σύρουμε τον μεταβολέα, επιλέγουμε μια συγκεκριμένη τιμή για τα χιλιόμετρα. Η τιμή αυτή 

πρέπει να στρογγυλοποιηθεί ώστε να είναι ακέραιος αριθμός και να εκχωρηθεί στη μεταβλητή 

km. Ακολούθως, υπολογίζουμε την αντίστοιχη τιμή των μιλίων στη μεταβλητή mph βάσει του 

τύπου miles = 0.621371 * Km. Τέλος, ενημερώνουμε τις ετικέτες KmhSpeedLabel και 

MphSpeedLabel με τις αντίστοιχες τιμές των μεταβλητών. 

 
 

 

Προγραμματισμός PlusButton & MinusButton  

Όταν πατάμε το κουμπί PlusButton αυξάνουμε τη μεταβλητή km κατά 1 χιλιόμετρο ενώ όταν 

πατάμε το κουμπί MinusButton μειώνουμε τη μεταβλητή km κατά 1 χιλιόμετρο. Η τιμή αυτή 

πρέπει να στρογγυλοποιηθεί ώστε να είναι ακέραιος αριθμός και να εκχωρηθεί στη μεταβλητή 

km. Ακολούθως, υπολογίζουμε πάλι την αντίστοιχη τιμή των μιλίων στη μεταβλητή mph βάσει 

του τύπου miles = 0.621371 * Km. Τέλος, ενημερώνουμε τις ετικέτες KmhSpeedLabel και 

MphSpeedLabel με τις αντίστοιχες τιμές των μεταβλητών 

 


