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Η εφαρμογή αυτή είναι ένας αυτόματος μεταφραστής ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

μεταφράζει κάθε κείμενο από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα. Η εφαρμογή αποτελείται από δύο 

πλαίσια κειμένου και δύο κουμπιά με ονόματα “Submit” και “Clear”. Με το κουμπί Submit 

μεταφράζουμε το αγγλικό κείμενο που έχουμε γράψει στο πρώτο πλαίσιο κειμένου στο αντίστοιχο 

ελληνικό που εμφανίζεται στο δεύτερο πλαίσιο. Με το κουμπί Clear καθαρίζουμε τα δύο πλαίσια. Τέλος, 

κατά την εκκίνηση της εφαρμογής, θα εμφανίζεται μια οθόνη για 5 sec με το λογότυπο της εφαρμογής. 

 

        
 

 

 

 

 

Μεταφόρτωση αρχείων στο App Inventor 

Ανεβάζουμε στον υπολογιστή μας την εικόνα που θα χρησιμοποιηθεί στην πρώτη οθόνη σαν 

flashing image για 5 sec (translate.jpg) καθώς και την εικόνα που θα χρησιμοποιηθεί ως εικονίδιο 

της εφαρμογής (logo.png) . 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNER 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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Επεξεργασία Screen 

Το στοιχείο Screen1 (οθόνη) θα χρησιμοποιηθεί ως flashing screen που θα διαρκέσει για 5 sec 

πριν οδηγήσει στην βασική οθόνη της εφαρμογής. Τροποποιούμε τις ιδιότητες του στοιχείου και 

προσέχουμε ώστε ο τίτλος του στοιχείου να μην είναι ορατός: 

Title: "Flashing Screen" 

BackgroundImage: translate.jpg 

Icon: logo.png 

TitleVisible: Uncheck 

 
 

Εισαγωγή Clock 

Εισάγουμε ένα στοιχείο Clock1 μέσα στην οθόνη Screen1 το οποίο θα μετράει των χρόνο των 5 

sec που χρειάζονται να περάσουν ώστε να μεταβούμε στην επόμενη οθόνη της εφαρμογής που 

είναι και η βασική οθόνη. Οι ιδιότητες του αντικειμένου είναι: 

Component Νέο όνομα Properties 

Clock1 ScreenClock 
TimerEnabled: Check 
TimerInterval: 5000 

 

Εισαγωγή Screen 

Εισάγουμε μια νέα οθόνη με όνομα “Translate” που θα λειτουργήσει ως η βασική οθόνη της 

εφαρμογής. Για να το κάνουμε, πατάμε το κουμπί Add Screen και δίνουμε το όνομα που 

επιθυμούμε. 
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Εισαγωγή Στοιχείων 

Εισάγουμε στην νέα οθόνη την ετικέτα Label1 (User Interface palette) που θα εμφανίζει το 

κείμενο “Text to be translated”. Ακριβώς από κάτω, εισάγουμε το πλαίσιο κειμένου TextBox1 

(User Interface palette) μέσα στο οποίο θα γράψουμε το αγγλικό κείμενο προς μετάφραση. Μετά, 

εισάγουμε άλλη μια ετικέτα Label2 που θα εμφανίζει το κείμενο “Translated text”. Από κάτω, 

εισάγουμε ένα ακόμα πλαίσιο κειμένου TextBox2 που θα περιέχει το μεταφρασμένο κείμενο στα 

ελληνικά.  

Αμέσως μετά, εισάγουμε ένα στοιχείο HorizontalArrangement1 (Layout palette) μέσα στο οποίο 

εισάγουμε δύο κουμπιά Button1 και Button2 (User Interface palette). Τέλος, εισάγουμε μια 

εικόνα Image1 (User Interface palette) σχετική με το περιεχόμενο της εφαρμογής. Οι ιδιότητες 

των αντικειμένων που αυτών έχουν ως εξής 

 

Component Νέο όνομα Properties 

Label1 TextLabel 

FontBold: Check 
FontSize: 24 
Width: Fill parent 
TextAlignment: Center 
Text: Text to be translated 

TextBox1 GetTextBox 

FontSize: 14 
Height: 100 
Width: Fill parent 
Hint: Enter your text here 
Multiline: Check 

Label2 TranslatedLabel 

FontBold: Check 
FontSize: 24 
Width: Fill parent 
TextAlignment: Center 
Text: Translated text 

TextBox2 TranslatedTextBox 

FontSize: 14 
Height: 100 
Width: Fill parent 
Multiline: Check 

HorizontalArrangement1 ButtonsArea 
AlignHorizontal: Center 
Width: Fill parent 

Button1 SubmitButton 

FontBold: Check 
FontSize: 20 
Width: 100 
Text: "Submit" 

Button2 ClearButton 

FontBold: Check 
FontSize: 20 
Width: 100 
Text: "Clear" 

Image1 LogoImage 
Height: 100 
Width: 100 
Picture: logo.png 
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Εισαγωγή Translator 

Εισάγουμε ένα στοιχείο YandexTranslate1 (Media palette) το οποίο είναι μη ορατό και θα 

εκτελέσει την μετάφραση του κειμένου που γράφει ο χρήστης στη γλώσσα που θέλουμε να 

μεταφραστεί. Αυτό το στοιχείο για να λειτουργήσει, χρειάζεται σύνδεση του υπολογιστή με το 

Internet, αφού η εφαρμογή συνδέεται με το site www.yandex.com που διαθέτει αυτόματο 

μεταφραστή.  

 

Το στοιχείο YandexTranslate1 μπορεί να εκτελέσει μετάφραση κειμένου μεταξύ οποιονδήποτε 

γλωσσών. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να καθορίσουμε ποια είναι η αρχική γλώσσα και ποια η 

τελική γλώσσα μετάφρασης στην μορφή xx–xx δίνοντας την αντίστοιχη κωδική ονομασία δύο 

χαρακτήρων της κάθε γλώσσας π.χ. en-es σημαίνει ότι μεταφράζουμε από τα αγγλικά στα 

ισπανικά, ενώ es-ru σημαίνει ότι μεταφράζουμε από τα ισπανικά στα ρωσικά. Επίσης, αν 

γράψουμε μόνο es, η εφαρμογή θα προσπαθήσει να μεταφράσει στα ισπανικά οτιδήποτε 

γράψουμε ανεξαρτήτως γλώσσας. 

Στον παρακάτω πίνακα, φαίνονται οι κωδικοί ονομασίας όλων των γλωσσών που προσφέρονται 

για μετάφραση από το site της yandex.com. 

 

Language Code Language Code Language Code 

Azerbaijan az Malayalam ml Greek el 
Albanian sq Maltese mt Georgian ka 
Amharic am Macedonian mk Gujarati gu 
English en Maori mi Danish da 
Arabic ar Marathi mr Hebrew he 

Armenian hy Mari mhr Yiddish yi 
Afrikaans af Mongolian mn Indonesian id 
Basque eu German de Irish ga 
Bashkir ba Nepali ne   

http://www.yandex.com/
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Belarusian be Norwegian no Italian it 
Bengali bn Punjabi pa Icelandic is 

Burmese my Papiamento pap Spanish es 
Bulgarian bg Persian fa Kazakh kk 
Bosnian bs Polish pl Kannada kn 
Welsh cy Portuguese pt Catalan ca 

Hungarian hu Romanian ro Kyrgyz ky 
Vietnamese vi Russian ru Chinese zh 

Haitian (Creole) ht Cebuano ceb Korean ko 
Galician gl Serbian sr Xhosa xh 
Dutch nl Sinhala si Khmer km 

Hill Mari mrj Slovakian sk Laotian lo 
Latvian lv Slovenian sl Latin la 

Lithuanian lt Swahili sw Tagalog tl 
Luxembourgish lb Sundanese su Tamil ta 

Malagasy mg Tajik tg Tatar tt 
Malay ms Thai th Telugu te 
French fr Estonian et Turkish tr 
Hindi hi Esperanto eo Udmurt udm 

Croatian hr Javanese jv Uzbek uz 
Czech cs Japanese ja Ukrainian uk 

Swedish sv Finnish fi Urdu ur 
Scottish gd     

 
 

Στοιχεία Εφαρμογής 

Τα στοιχεία που έχουμε εισάγει μέχρι στιγμής στην εφαρμογή είναι τα ακόλουθα: 
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Προγραμματισμός ScreenClock (Screen1) 

 

 

Προγραμματισμός SubmitButton (Translate) 

 

 

Προγραμματισμός YandexTranslate1 (Translate) 

 

 

Προγραμματισμός ClearButton (Translate) 

 

 

 

 

 

BLOCKS EDITOR 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Να βελτιώσετε την εφαρμογή Translator έτσι ώστε o χρήστης να μπορεί να εισάγει το προς 
μετάφραση κείμενο που επιθυμεί χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές. Για το λόγο αυτό, θα 
προσθέσετε άλλο ένα κουμπί με όνομα “Speak” που θα εκτελεί τη μετατροπή των ηχητικών 
εντολών (λέξεων) σε κείμενο έτοιμο προς μετάφραση. 
 

 
 
Tip 1: Εισάγουμε ένα τρίτο στοιχείο Button μέσα στο HorizontalArrangement και το ονομάζουμε 

“Speak”. Το κουμπί αυτό θα ενεργοποιεί τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής του κινητού. 

 Για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να έχουμε εισάγει στην εφαρμογή ένα στοιχείο 
SpeechRecognizer (Media palette) το οποίο μπορεί να μετατρέπει την εισερχόμενη ομιλία 
σε κείμενο. Το στοιχείο αυτό είναι μη ορατό στην εφαρμογή και δεν έχει ιδιότητες προς 
ρύθμιση. Ο κώδικας που πρέπει να προστεθεί στην εφαρμογή έχει ως εξής: 

 

Με την εντολή GetText του στοιχείου SpeechRecognizer ενεργοποιούμε τη φωνητική αναγνώριση 
του κινητού τηλεφώνου η οποία δέχεται ως είσοδο την φωνή του χρήστη και παράγει ως έξοδο 
το αντίστοιχο κείμενο (προσδιοριστής Result). 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 


