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Η εφαρμογή αυτή αποτελεί έναν τουριστικό οδηγό για την πόλη του Παρισιού. Παρέχει στο 

χρήστη μία λίστα από εναλλακτικούς προορισμούς (τουριστικά αξιοθέατα) της πόλης και 

ανάλογα με την επιλογή του, ανοίγει μέσω της εφαρμογής Google Maps χάρτη πλήρους 

λειτουργικότητας για την επιλεγόμενη περιοχή. 

 

     
 

 

 

 

 

Μεταφόρτωση αρχείων στο App Inventor 

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

(paris_icon.jpg) και δύο εικόνες του Παρισιού (paris.jpg, και champs_elysees.jpg) που θα 

χρησιμοποιηθούν στη βασική οθόνη. Επίσης, ανεβάζουμε τον ήχο (button.mp3) που κάνει το 

κουμπί αναζήτησης τοποθεσίας. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNER 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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Επεξεργασία Screen 

Τροποποιούμε τις ιδιότητες του στοιχείου Screen1 της οθόνης ως εξής: 

AlignHorizontal: "Center" 

AppName: "Map Tour"   

BackgroundColor: orange  

Icon: "paris_icon.jpg" 

OpenScreenAnimation: Zoom (εφέ ανοίγματος οθόνης) 

CloseScreenAnimation: Zoom (εφέ κλεισίματος οθόνης) 

Title: "Paris Map Tour" 

 

Εισαγωγή Στοιχείων 

Εισάγουμε στην οθόνη το στοιχείο Label1 (User Interface) το οποίο θα προβάλει τον τίτλο "Map 

Tour" της εφαρμογής. Ακολούθως, εισάγουμε δύο στοιχεία Image1 και Image2 (User Interface) 

που θα προβάλουν δύο εικόνες του Παρισιού και ανάμεσα τους ένα στοιχείο ListPicker1 (User 

Interface) με το οποίο ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει το τουριστικό αξιοθέατο που τον 

ενδιαφέρει. Ακριβώς από κάτω, τοποθετούμε άλλο ένα στοιχείο Label2 με το οποίο θα 

προβάλλουμε το μήνυμα "Discover Paris with your phone".  

Τέλος, θα εισάγουμε δύο ακόμα στοιχεία μη ορατά στην εφαρμογή. Το πρώτο είναι το στοιχείο 

Sound1 (Media) που θα παίζει τον ήχο του κλικ του κουμπιού. Το δεύτερο είναι το στοιχείο 

ActivityStarter1 (Connectivity) το οποίο επιτρέπει στην εφαρμογή μας να ανοίγει άλλες 

εφαρμογές Android της συσκευής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ανοίγει την εφαρμογή 

Google Maps με την οποία θα προβάλουμε τους χάρτες των περιοχών που επιλέγει ο χρήστης. 

Component Νέο όνομα Properties 

Label1 TitleLabel 

FontBold: check 
FontSize: 28 
Width: Fill parent 
Text: "Paris Map Tour" 
AlignHorizontal: Center 
TextColor: Blue 

Image1 Image1 

Height: 200 pixels 
Width: Fill parent 
Picture: "paris.jpg" 
ScalePictureToFit: check 

ListPicker1 ListPicker1 

BackgroundColor: blue 
FontBold: check 
FontSize: 20 
Height: 50 pixels 
Width: Fill parent 
ItemTextColor: orange 
Shape: rounded 
Text: "Choose your destination" 
TextAlignment: center 
TextColor: orange 
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Image2 Image2 

Height: 200 pixels 
Width: Fill parent 
Picture: "champs.elysees.jpg" 
ScalePictureToFit: check 

Label2 DiscoverLabel 

FontBold: check 
FontSize: 20 
Width: Fill parent 
Text: "Discover Paris with your phone"  
AlignHorizontal: Center 
TextColor: Blue 

ActivityStarter1 ActivityStarter1 

Action:  
android.intent.action.VIEW 
ActivityClass: 
com.google.android.maps.MapsActivity 
ActivityPackage: 
com.google.android.apps.maps 

Sound1 Sound1 Source: "button.mp3" 

Με το στοιχείο ActivityStarter μπορούμε να ανοίξουμε μια οποιαδήποτε εξωτερική εφαρμογή 

Android της συσκευής μας όπως το Google Maps. Για να επιστρέψουμε πίσω στην εφαρμογή μας 

αρκεί να πατήσουμε το κουμπί Back του κινητού. 

Για τη χρήση του στοιχείου ActivityStarter χρειάζεται να καθορίσουμε κάποιες ιδιότητες οι οποίες 

ενώ είναι οικείες σε έναν επαγγελματία προγραμματιστή Java Android SDK, παραμένουν αρκετά 

σύνθετες για το 99.9% των υπολοίπων χρηστών. Οι ιδιότητες αυτές είναι case-sensitive, κάτι που 

σημαίνει ότι η χρήση πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων παίζει ρόλο στον ορισμό των τιμών τους. 

 

Στοιχεία Εφαρμογής 

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

  

 



http://www.zioulas.gr Ε. Χ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής)   5  

 

 

 

Δημιουργία Λίστας Επιλογών 

Για τη δημιουργία της λίστας των επιλογών του χρήστη, δημιουργούμε μια μεταβλητή με όνομα 

destinations και της εκχωρούμε ένα αντικείμενο λίστας με 8 επιλογές προορισμών: Eiffel Tower, 

Louvre Museum, Notre Dome, Arch de Triumph, Sacre-Coeur de Montmartre, Museum d’Orsay, 

Disneyland Paris και Luxembourg Gardens.  

 

 
Προγραμματισμός Screen (αρχικοποίηση οθόνης) 

Με την εντολή when Screen1.Initialize μπορούμε να προγραμματίσουμε τι θα συμβεί όταν 

φορτώνεται η αρχική οθόνη της εφαρμογής.  

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, εκχωρούνται οι 8  γεωγραφικοί προορισμοί (μεταβλητή 

destinations) στο στοιχείο της λίστας επιλογών ListPicker1.Elements.  

 
 
 

Ενεργοποίηση της εφαρμογής Google Maps 

Όταν ο χρήστης επιλέξει το γεωγραφικό προορισμό που επιθυμεί μέσω της λίστας επιλογών, θα 

πρέπει να ανοίγει η εφαρμογή Google Maps η οποία θα προβάλει το χάρτη του αντίστοιχου 

προορισμού. 

Για να ανοίξουμε το χάρτη μιας περιοχής σε έναν browser, αρκεί να γράψουμε την κατάλληλη 

διεύθυνση URL σε αυτόν ώστε να ανοίξει η αντίστοιχη ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, αν γράψουμε 

τη διεύθυνση http://maps.google.com?q=Paris θα ανοίξουμε το χάρτη της πόλης του Παρισιού.  

Το σύμβολο ? σε μία URL διεύθυνση εκφράζει ότι ακολουθεί μια παράμετρος. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση ακολουθεί το q που σημαίνει ερώτηση (query) και το οποίο φέρει ως τιμή (value) τη 

λέξη Paris. Έτσι, ζητάει από το Google να του επιστρέψει το χάρτη του Παρισιού. 

BLOCKS EDITOR 

http://maps.google.com/?q=Paris
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Στην εφαρμογή αυτή, χτίζουμε τη URL διεύθυνση δυναμικά, προσθέτοντας την τιμή της παραμέτρου 

βασισμένοι στον προορισμό που επιλέγει ο χρήστης από τη λίστα επιλογών. Έτσι, μπορούμε να 

προβάλουμε διαφορετικούς χάρτες ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη. 

Όταν ο χρήστης επιλέξει κάτι από τη λίστα επιλογών, ενεργοποιείται το γεγονός when 

ListPicker1.AfterPicking. Η επιλογή του χρήστη έχει αποθηκευτεί στην ιδιότητα της λίστας επιλογών 

ListPicker1.Selection.  

Η διεύθυνση URL που περιέχει την επιλογή του χρήστη εκχωρείται στην ιδιότητα DataUri του στοιχείου 

ActivityStarter1 έτσι ώστε το στοιχείο να γνωρίζει ποια περιοχή του χάρτη ζητάει να ανοίξει π.χ. 

http://maps.google.com/?q= Eiffel Tower. 

Τέλος, ο χάρτης προβάλλεται στην οθόνη της συσκευής με την εκτέλεση της συνάρτησης 

ActivityStarter1.StartActivity η οποία ενεργοποιεί την εφαρμογή Google Maps. Το στοιχείο ActivityStarter1 

γνωρίζει ότι πρέπει να ανοίξει την εφαρμογή αυτή και όχι κάποια άλλη, διότι αυτό έχει καθοριστεί πιο 

πριν στις ιδιότητες του μέσα στο Designer.  

 

 

Προγραμματισμός Ήχου 

Όταν πατηθεί το στοιχείο της λίστας επιλογών ListPicker1, ακούγεται ο σχετικός ήχος button.mp3 

που είναι διαθέσιμος στα Media Files. Το πάτημα της λίστας επιλογών ελέγχεται με το γεγονός 

when ListPicker1.TouchDown. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.google.com/?q=%20Eiffel%20Tower
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Να τροποποιηθεί η εφαρμογή Map Tour έτσι ώστε η προβολή των χαρτών να γίνεται μέσα στην 

ίδια την εφαρμογή με χρήση ειδικού χώρου που λειτουργεί ως browser. 

                

Tip 1: Για την προβολή του χάρτη μέσα στο χώρο της εφαρμογής θα χρειαστούμε ένα νέο 

στοιχείο Web.Viewer από την κατηγορία User Interface. Με το στοιχείο αυτό μπορούμε να 

προβάλλουμε την ιστοσελίδα που επιθυμούμε μέσα σε ειδικό παράθυρο της εφαρμογής μας, 

σαν να έχουμε έναν browser διαθέσιμο στην οθόνη μας.  

Το πλεονέκτημα στην περίπτωση αυτή, είναι ότι ο χρήστης δεν βγαίνει από το περιβάλλον της 

εφαρμογής όπως κάνει με τη χρήση του στοιχείου ActivityStarter (το οποίο συνεπώς καταργείται) 

και άρα δεν χρειάζεται να πατήσει το κουμπί Back της συσκευής για να επιστρέψει σε αυτή. 

Component Νέο όνομα Properties 

WebViewer1 WebViewer1 
Height: Fill parent 
Width: Fill parent  

 

Tip 2: Για τον εντοπισμό των διευθύνσεων URL των προορισμών που επιθυμούμε ανοίγουμε την 

ιστοσελίδα http://maps.google.com σε έναν browser του υπολογιστή μας και αναζητούμε τον 

προορισμό που επιθυμούμε π.χ. Eiffel Tower. Κατόπιν, επιλέγουμε το zoom και τον τύπο του 

χάρτη που θέλουμε (π.χ. street view ή satellite view) και αντιγράφουμε τη διεύθυνση URL της 

ιστοσελίδας.  

Δημιουργούμε μια νέα μεταβλητή με όνομα url και τις εκχωρούμε τη λίστα των διευθύνσεων URL 

που έχουμε αντιγράψει από τις ιστοσελίδες που εντοπίσαμε. Ωστόσο, είναι σημαντικό οι σειρά 

με την οποία τις καταχωρούμε στη μεταβλητή url να είναι αντίστοιχη με τη σειρά που έχουν 

καταχωρηθεί στη μεταβλητή destinations.  

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

http://maps.google.com/
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Tip 3: Τροποποιούμε το γεγονός when ListPicker1.AfterPicking έτσι ώστε να ενεργοποιεί το 

στοιχείο WebViewer1 όταν ο χρήστης επιλέγει έναν γεωγραφικό προορισμό. 

Πιο συγκεκριμένα, όταν ο χρήστης επιλέξει τον προορισμό που επιθυμεί, καλούμε τη συνάρτηση 

GoToUrl του στοιχείου WebViewer1 με την οποία ανοίγουμε την αντίστοιχη διεύθυνση URL του 

προορισμού που επιλέχθηκε.  

Για να το πετύχουμε, επιλέγουμε από τη λίστα της μεταβλητής url το στοιχείο που βρίσκεται στην 

αντίστοιχη θέση της λίστας επιλογών ListPicker1 που επέλεξε ο χρήστης. Αυτό γίνεται με τη 

βοήθεια της ιδιότητας SelectionIndex που δείχνει τη θέση ενός στοιχείου σε μία λίστα τιμών.  

Για να δουλέψει σωστά αυτή η τεχνική θα πρέπει οι δύο λίστες destinations και url να είναι 

πλήρως συγχρονισμένες. Δηλαδή, το πρώτο στοιχείο της λίστας destinations αντιστοιχεί στο 

πρώτο στοιχείο της λίστας url, το δεύτερο αντιστοιχεί στο δεύτερο κ.ο.κ.     

 

Τέλος, όταν επιλέγεται ένας προορισμός, θα πρέπει να υπάρχει ικανός χώρος στην οθόνη για την 

προβολή του χάρτη. Για το λόγο αυτό, κάνουμε μη ορατά τα στοιχεία Image1 και Image2 καθώς 

και το στοιχείο DiscoverLabel. 


