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Η εφαρμογή Find My Car βοηθάει το χρήστη να βρει την τοποθεσία που έχει παρκάρει το 

αυτοκίνητό του. Αρχικά, επιτρέπει στο χρήστη με το πάτημα ενός κουμπιού “Save location” να 

αποθηκεύσει σε μια βάση δεδομένων τις συντεταγμένες και τη διεύθυνση του αρχικού σημείου 

και να κλείσει την εφαρμογή. Κατόπιν, όταν ξανανοίξει την εφαρμογή, η συσκευή με το πάτημα 

ενός άλλου κουμπιού “Show directions” του παρέχει οδηγίες πλοήγησης για να μετακινηθεί 

από το τρέχον σημείο που βρίσκεται προς το σημείο που έχει ήδη αποθηκεύσει στη μνήμη.   

 

 
 

 

 

 

 

Μεταφόρτωση αρχείων στο App Inventor 

Ανεβάζουμε στα Media Files την εικόνα που θα χρησιμοποιηθεί ως εικονίδιο της εφαρμογής 

(caricon.png) και τον ήχο (click.mp3) που κάνει το κάθε κουμπί όταν πατηθεί. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNER 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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Επεξεργασία Screen 

Τροποποιούμε τις ιδιότητες του στοιχείου Screen1 της οθόνης ως εξής: 

AlignHorizontal: "Center" 

AppName: "Find my Car"   

BackgroundColor: Dark Gray 

Icon: "caricon.png" 

OpenScreenAnimation: Fade (εφέ ανοίγματος οθόνης) 

CloseScreenAnimation: Fade (εφέ κλεισίματος οθόνης) 

Title: "Find my Car" 

 

 

Εισαγωγή Στοιχείων 

Αρχικά εισάγουμε το στοιχείο Label1 το οποίο θα προβάλει τον τίτλο "Current location". 

Ακολούθως, εισάγουμε ένα στοιχείο ΗorizontalΑrrangement1 μέσα στο οποίο θα τοποθετήσουμε 

δύο στοιχεία Label2 και Label3 τα οποία θα προβάλλουν τη λέξη Address: και δίπλα τη διεύθυνση 

της τρέχουσας τοποθεσίας που βρίσκεται ο χρήστης. Από κάτω εισάγουμε ένα ακόμα στοιχείο 

HorizontalArrangement2 μέσα στο οποίο θα τοποθετηθούν τα στοιχεία Label4, Label5, Label6 και 

Label7 τα οποία θα προβάλουν τη λέξη GPS: και δίπλα τις συντεταγμένες (γεωγραφικό πλάτος και 

γεωγραφικό μήκος) του τρέχοντος σημείου. Κάτω από αυτό, θα εισάγουμε ένα ακόμη Label8 σαν 

κενό και ένα κουμπί Button1 με τίτλο “Save location” το οποίο θα επιτρέπει την αποθήκευση της 

διεύθυνσης και των συντεταγμένων του τρέχοντος σημείου σε ένα στοιχείο βάσης δεδομένων 

TinyDB1 (Storage).  

Ακριβώς από κάτω ακολουθούμε παρόμοια διαδικασία και εισάγουμε ένα Label9 σαν κενό και το 

στοιχείο Label10 το οποίο θα προβάλει τον τίτλο "Saved location". Ακολούθως, εισάγουμε ένα 

στοιχείο ΗorizontalΑrrangement3 μέσα στο οποίο θα τοποθετήσουμε δύο στοιχεία Label11 και 

Label12 τα οποία θα προβάλλουν τη λέξη Address: και δίπλα τη διεύθυνση της γεωγραφικής 

τοποθεσίας που αποθήκευσε ο χρήστης. Από κάτω εισάγουμε το στοιχείο 

HorizontalArrangement4 μέσα στο οποίο θα τοποθετηθούν τα στοιχεία Label13, Label14, Label15 

και Label16 τα οποία θα προβάλουν τη λέξη GPS: και δίπλα τις συντεταγμένες (γεωγραφικό 

πλάτος και γεωγραφικό μήκος) του σημείου που έχει αποθηκευτεί. Κάτω από αυτό, θα εισάγουμε 

ένα ακόμη Label17 σαν κενό και ένα κουμπί Button2 με τίτλο “Show direction” το οποίο θα 

επιτρέπει την προβολή εντολών πλοήγησης μέσω ενός στοιχείου WebViewer1 από την αρχική 

τοποθεσία που αποθήκευσε ο χρήστης προς την τρέχουσα τοποθεσία που βρίσκεται. Κάτω από 

αυτά, τοποθετούμε μια εικόνα Image1.   

Τέλος, τα μη ορατά στοιχεία που θα εισάγουμε στην εφαρμογή είναι μια βάση δεδομένων 

TinyDB1 στην οποία θα αποθηκεύσουμε την αρχική τοποθεσία του χρήστη, ένα στοιχείο 

WebViewer1 μέσω του οποίου θα προβληθούν οι οδηγίες πλοήγησης στην οθόνη, ένα στοιχείο 

LocationSensor1 (Sensors) που παρέχει πληροφορίες σχετικά με το γεωγραφικό μήκος και πλάτος 

που βρίσκεται η συσκευή και ένα στοιχείο Sound1 που θα παίζει τον ήχο του κλικ κατά το πάτημα 

ενός κουμπιού.  
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  Component Νέο όνομα Properties 

Label1 CurrentLabel 

FontBold: check 
FontSize: 26 
Text: "Current location"  
TextColor: Green 

HorizontalArrangement1 HorizontalArrangement1  

Label2 CurrentAddressLabel 

FontBold: check 
FontSize: 16 
Text: "Address"  
TextColor: Green 

Label3 CurrentAddressDataLabel 
FontSize: 16 
Text: "uknown"  
TextColor: Green 

HorizontalArrangement2 HorizontalArrangement2  

Label4 GPSLabel 

FontBold: check 
FontSize: 14 
Text: "GPS"  
TextColor: White 

Label5 CurrentLatLabel 
FontSize: 14 
Text: "0.0"  
TextColor: White 

Label6 CommaLabel 
FontSize: 14 
Text: ","  
TextColor: White 

Label7 CurrentLongLabel 
FontSize: 14 
Text: "0.0"  
TextColor: White 

Label8 Space1Label 
Height: 10 pixels 
Text: “ ” 

Button1 SaveButton 

BackgroundColor: White 
Enabled: uncheck 
FontBold: check 
FontSize: 18 
Shape: Rounded 
Text: “Save location” 

Label9 Space2Label 
Height: 10 pixels 
Text: “ ” 

Label10 SavedLabel 

FontBold: check 
FontSize: 26 
Text: "Saved location"  
TextColor: Red 

HorizontalArrangement3 HorizontalArrangement3  
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Label11 SavedAddressLabel 

FontBold: check 
FontSize: 16 
Text: "Address"  
TextColor: Red 

Label12 SavedAddressDataLabel 
FontSize: 16 
Text: "uknown"  
TextColor: Red 

HorizontalArrangement4 HorizontalArrangement4  

Label13 SavedGPSLabel 

FontBold: check 
FontSize: 14 
Text: "GPS"  
TextColor: White 

Label14 SavedLatLabel 
FontSize: 14 
Text: "0.0"  
TextColor: White 

Label15 Comma2Label 
FontSize: 14 
Text: ","  
TextColor: White 

Label16 SavedLongLabel 
FontSize: 14 
Text: "0.0"  
TextColor: White 

Label17 Space3Label 
Height: 10 pixels 
Text: “ ” 

Button2 DirectionsButton 

BackgroundColor: White 
Enabled: uncheck 
FontBold: check 
FontSize: 18 
Shape: Rounded 
Text: “Show directions” 

Image1 CarImage 
Height: 200 pixels 
Width: 200 pixels 
Picture: “caricon.png” 

WebViewer1 WebViewer1 Visible: False 

LocationSensor1 LocationSensor1  

TinyDB1 TinyDB1  

Sound1 ClickSound Source: “click.mp3” 
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Στοιχεία Εφαρμογής 

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

Όταν ο αισθητήρας LocationSensor ανιχνεύσει μια νέα τοποθεσία, θα πρέπει να τοποθετήσουμε 

τα στοιχεία της διεύθυνσης αυτής στα κατάλληλα πεδία. Η ανίχνευση της τοποθεσίας γίνεται με 

το γεγονός LocationChanged το οποίο δέχεται τη τρέχουσα GPS τοποθεσία της συσκευής μετά 

την παρέλευση μερικών δευτερολέπτων. Ο συγκεκριμένος αισθητήρας καλεί την εφαρμογή 

Google Maps για να ανακτήσει τη διεύθυνση της τρέχουσας τοποθεσίας βάσει των GPS 

συντεταγμένων της. 

Κατόπιν, τοποθετούμε τα GPS δεδομένα που λάβαμε στις κατάλληλες ετικέτες. Πιο συγκεκριμένα, 

τοποθετούμε τη διεύθυνση (ιδιότητα CurrentAddress) στην ετικέτα CurrentAddressDataLabel, το 

γεωγραφικό πλάτος (παράμετρος latitude) στην ετικέτα CurrentLatLabel και το γεωγραφικό μήκος 

(παράμετρος longitude) στην ετικέτα CurrentLongLabel. Τέλος, ενεργοποιούμε το κουμπί 

SaveButton έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να αποθηκεύσει την τρέχουσα τοποθεσία στην βάση 

δεδομένων. 

 

 

Αποθήκευση τρέχουσας τοποθεσίας 

Όταν πατηθεί το κουμπί SaveButton ακούγεται ο σχετικός ήχος click.mp3 και μεταφέρονται τα 

GPS δεδομένα που ελήφθησαν στις αντίστοιχες ετικέτες που προβάλουν τα στοιχεία που 

αποθηκεύει ο χρήστης στη συσκευή.  

Πιο συγκεκριμένα, τοποθετούμε τη διεύθυνση (ιδιότητα CurrentAddress) στην ετικέτα 

SavedAddressDataLabel, το γεωγραφικό πλάτος (ιδιότητα latitude) στην ετικέτα SavedLatLabel και 

το γεωγραφικό μήκος (ιδιότητα longitude) στην ετικέτα SavedLongLabel. Επίσης, ενεργοποιούμε 

το κουμπί DirectionsButton έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να προβάλει οδηγίες πλοήγησης μέσω 

του Google Maps από την τρέχουσα τοποθεσία που βρίσκεται προς αυτής που έχει αποθηκευτεί. 

Τέλος, όλα τα παραπάνω δεδομένα είναι καλό να αποθηκευτούν μόνιμα σε μία βάση δεδομένων 

TinyDB έτσι ώστε να διατηρούνται ακόμα και αν η εφαρμογή κλείσει. Στην περίπτωση αυτή, όταν 

ξανανοίξουμε την εφαρμογή, τα GPS δεδομένα θα είναι διαθέσιμα μέσα από την βάση 

δεδομένων και θα μπορούν να ανακτηθούν όποτε αυτό είναι αναγκαίο. 

BLOCKS EDITOR 
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Για να αποθηκεύσουμε τα GPS δεδομένα στην βάση δεδομένων TinyDB1, καλούμε τη συνάρτηση 

StoreValue για κάθε ένα από τα δεδομένα που θέλουμε να αποθηκεύσουμε. Η συνάρτηση αυτή 

περιλαμβάνει δύο πεδία: το πεδίο tag που προσδιορίζει το είδος των δεδομένων που 

αποθηκεύουμε και το πεδίο valueToStore που προσδιορίζει τα κυριολεκτικά δεδομένα που 

αποθηκεύουμε. 

Συγκεκριμένα, στο πεδίο address αποθηκεύουμε την διεύθυνση CurrentAddress, στο πεδίο lat 

αποθηκεύουμε το γεωγραφικό πλάτος Latitude και στο πεδίο long το γεωγραφικό μήκος 

Longitude της τοποθεσίας. 

 

 

Εμφάνιση οδηγιών πλοήγησης  

Όταν πατηθεί το κουμπί DirectionsButton θα ανοίγει η εφαρμογή Google Maps για να προβάλει 

οδηγίες πλοήγησης από το τρέχον σημείο προς το σημείο που έχει αποθηκεύσει ο χρήστης (π.χ. 

τη θέση που έχει παρκάρει το αυτοκίνητο του). 

Το στοιχείο WebViewer1 μπορεί να προβάλει οποιαδήποτε ιστοσελίδα στην οθόνη και εδώ θα 

χρησιμοποιηθεί για να προβάλει μια σελίδα του Google Maps με οδηγίες πλοήγησης από την 

τρέχουσα τοποθεσία προς την αποθηκευμένη τοποθεσία. Για το λόγο αυτό, κάνουμε το στοιχείο 

ορατό στην οθόνη της συσκευής. 

Ένας τρόπος για την προβολή οδηγιών στο Maps είναι μέσω μιας διεύθυνσης URL που έχει την 

παρακάτω μορφή (όπου saddr η αρχική διεύθυνση και daddr η διεύθυνση προορισμού):  

http://maps.google.com/maps?saddr=37.82557,-122.47898&daddr=37.81079,-122.47710 

Για να ανοίξουμε τη διεύθυνση URL καλούμε τη συνάρτηση GoToUrl του στοιχείου WebViewer1 

και με τη χρήση της εντολής join δημιουργούμε τη διεύθυνση URL με βάση την προηγούμενη 

μορφή.  

http://maps.google.com/maps?saddr=37.82557,-122.47898&daddr=37.81079,-122.47710
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Αρχικά γράφουμε τη διεύθυνση URL της επίσημης ιστοσελίδας του Google Maps  

http://maps.google.com/maps? ακολουθούμενη από δύο παραμέτρους saddr και daddr που 

προσδιορίζουν την αρχική και την τελική τοποθεσία των οδηγιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 

στη παράμετρο saddr τοποθετούμε το γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος της τρέχουσας 

τοποθεσίας και στην παράμετρο daddr τοποθετούμε το γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό 

μήκος της αποθηκευμένης τοποθεσίας. 

 

 

Ρύθμιση παραμέτρων κατά των άνοιγμα της εφαρμογής  

Όταν ο χρήστης αποθηκεύσει μια τοποθεσία και κατόπιν κλείσει την εφαρμογή, τα στοιχεία 

αυτής της τοποθεσίας βρίσκονται αποθηκευμένα στη βάση TinyDB1. Έτσι, με το άνοιγμα της 

εφαρμογής, τα στοιχεία αυτά μπορούν να ανακτηθούν και να προβάλλονται στην οθόνη της 

συσκευής. Το γεγονός Screen1.Initialize ενεργοποιείται κάθε φορά που ανοίγει η εφαρμογή. 

Για να ανακτήσουμε τα GPS δεδομένα (διεύθυνση, γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος) 

καλούμε τη συνάρτηση GetValue του στοιχείου TinyDB1 μία φορά για κάθε δεδομένο. Η τιμή της 

παραμέτρου valueIfTagNotThere υποδεικνύει την τιμή που θα έχει το κάθε δεδομένο σε 

περίπτωση που δεν έχει ακόμα αποθηκευτεί κάποια τοποθεσία από το χρήστη στη βάση TinyDB1. 

Οι προκαθορισμένες τιμές (default values) των δεδομένων είναι αυτές που έχουν οριστεί μέσα 

στον Designer για τα στοιχεία αυτά. Δηλαδή, το δεδομένο address θα έχει την τιμή uknown και τα 

δεδομένο lat και long την τιμή 0.0. Οι τιμές αυτές θα εκχωρούνται στις αντίστοιχες ετικέτες της 

οθόνης. Η τιμή της address στην ετικέτα SavedAddressDataLabel, η τιμή της lat στην ετικέτα 

SavedLatLabel και η τιμή της long στην ετικέτα SavedLongLabel. 

Τέλος, κατά το άνοιγμα της εφαρμογής, αν η τιμή της ετικέτας SavedAddressDataLabel είναι ίση 

με την τιμή uknown, αυτό σημαίνει ότι είναι η πρώτη φορά που ανοίγει η εφαρμογή και άρα δεν 

υπάρχουν αποθηκευμένα δεδομένα στην βάση. Αν όμως είναι διάφορο, τότε υπάρχουν 

αποθηκευμένα δεδομένα στη βάση και συνεπώς ενεργοποιείται το κουμπί DirectionsButton έτσι 

ώστε ο χρήστης να μπορεί να προβάλει οδηγίες πλοήγησης προς την αποθηκευμένη τοποθεσία. 

http://maps.google.com/maps
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Να βελτιωθεί η εφαρμογή έτσι ώστε οι οδηγίες πλοήγησης να μην εμφανίζονται σε ένα 

περιορισμένο παράθυρο της οθόνης αλλά σε ολόκληρη την οθόνη. 

Tip: Για να γίνει αυτό θα πρέπει όταν πατηθεί το κουμπί DirectionsButton να γίνονται όλα τα 

στοιχεία της οθόνης μη ορατά εκτός από το στοιχείο WebViewer1 το οποίο θα παραμένει ορατό 

σε ολόκληρη την οθόνη. 

Για την μετατροπή όλων των στοιχείων σε μη ορατά, θα δημιουργήσουμε μια διαδικασία 

ClearScreen με την οποία θα μετατρέπουμε την ιδιότητα Visible του κάθε στοιχείου σε False.   

 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 
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Η διαδικασία ClearScreen θα καλείται όταν πατηθεί το κουμπί DirectionsButton. 

 


