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ΚΕΦ.7 – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 
                ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Οι φορητές συσκευές περιλαμβάνουν τα έξυπνα 
κινητά (smartphones) και τις ταμπλέτες (tablets). Οι 
συσκευές αυτές γίνονται δημοφιλείς λόγω του 
μεγάλου πλήθους των εφαρμογών τους, που τείνει να 
αντικαταστήσει μια σειρά από άλλες συσκευές όπως 
προσωπικούς υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές και 
MP3 players.  

Τα επικρατέστερα Λειτουργικά Συστήματα που τρέχουν 
σε φορητές συσκευές είναι το iOS, το Android, το 
Windows Phone, το Symbian και το BlackBerry. Για τη 
κατασκευή εφαρμογών φορητών συσκευών, 
χρησιμοποιούνται ολοκληρωμένα περιβάλλοντα 
ανάπτυξης εφαρμογών και επαγγελματικές γλώσσες 
προγραμματισμού (π.χ. Java, C++). 

Οι χρήστες των συσκευών αυτών μπορούν να κατεβάσουν 
τις εφαρμογές τους (δωρεάν ή επί πληρωμή) από 
συγκεκριμένα ηλεκτρονικά καταστήματα όπως το Google 
Play για το Android, το App Store για το iOS και το Windows 
Phone Store για το Windows Phone. 

Οι πιο συνήθεις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι προγραμματιστές είναι: 

 οι περιορισμένοι πόροι των συσκευών (π.χ. cpu, μνήμη) 
 το μικρό μέγεθος της διεπαφής χρήστη  
 πιθανά θέματα ασφάλειας 
 ο αυτόματος προσδιορισμός της θέσης του χρήστη  
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ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ APP INVENTOR 

Το App Inventor είναι ένα ελεύθερο, διαδικτυακό και οπτικό προγραμματιστικό 
περιβάλλον με πλακίδια (blocks), όπως και το Scratch.  

 

 

 

 
 
 
Αρχικά, το περιβάλλον αυτό αναπτύχθηκε από τα 
εργαστήρια της Google για ανάπτυξη εφαρμογών σε 
φορητές συσκευές Android και στη συνέχεια η ευθύνη 
της ανάπτυξης και συντήρησης πέρασε στο πανεπιστήμιο 
MIT (Massachusetts Institute of Technology).  

Ο προγραμματισμός στο περιβάλλον αυτό δεν απαιτεί 
συγγραφή κώδικα, αλλά βασίζεται στη διαδικασία «σύρε 
και άφησε» (drag & drop) κάνοντας χρήση μια σειράς 
πλακιδίων. Τα πλακίδια που αντιπροσωπεύουν εντολές, 
συναρμολογούνται μόνο όταν προκύπτει συντακτικά 
σωστό πρόγραμμα. Για την επιπλέον υποστήριξη του 
αρχάριου χρήστη, τα πλακίδια είναι ταξινομημένα σε 
διαφορετικά χρώματα ανάλογα με τη λειτουργία που 
επιτελούν. 

Η τελική εφαρμογή μπορεί να εκτελεστεί και να δοκιμαστεί είτε απευθείας σε 
συσκευή που είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή του χρήστη (ενσύρματα με USB 
ή ασύρματα με WiFi) είτε σε ενσωματωμένο emulator (προσομοιωτής κινητού 
τηλεφώνου). 

 

Το Android είναι ένα 
ελεύθερο Λειτουργικό 

Σύστημα ανοικτού κώδικα 
(open source) για φορητές 
συσκευές, που βασίζεται 
στον πυρήνα του Linux. 
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Η δομή του περιβάλλοντος App Inventor αποτελείται από τον Designer (Σχεδιαστή) 
και τον Blocks Editor (Συντάκτη πλακιδίων). 

 

 
Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει την εφαρμογή του, μπορεί να παραγάγει το τελικό 
πρόγραμμα σε μορφή .apk (Android application package), προκειμένου να το 
εγκαταστήσει στην Android συσκευή του, ή να το διανείμει δωρεάν ή εμπορικά στο 
Google Play.  
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ APP INVENTOR 

Για να προγραμματίσουμε στο περιβάλλον App Inventor, πρέπει να επισκεφτούμε 
τον αντίστοιχο ιστότοπο http://appinventor.mit.edu/explore/. 

 

Για να έχουμε δικαιώματα προγραμματισμού, πρέπει πρώτα να διαθέτουμε έναν 
λογαριασμό στο site της Google. Αν δεν έχουμε, πατάμε το κουμπί Create. 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ APP INVENTOR 

DESIGNER 

επιλογή συστατικών μερών 
εφαρμογής 

BLOCKS EDITOR 

συνδυασμός πλακιδίων και ορισμός 
συμπεριφοράς μερών (παζλ) 
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Μόλις συνδεθούμε, θα μας ζητηθεί να επιτρέψουμε στην εφαρμογή App Inventor 
να έχει δικαιώματα σύνδεσης στο λογαριασμό μας στη Google. Η έγκριση αυτή 
πρέπει να ανανεώνεται κάθε 30 ημέρες. 

 

Όταν ανοίξει το περιβάλλον App Inventor, θα μας ζητηθεί, να επιλέξουμε τον τρόπο 
εκτέλεσης των εφαρμογών που θα κατασκευάσουμε. Οι επιλογές είναι: 

 απευθείας σύνδεση συσκευής Android 

 

 

 

 

 

 εγκατάσταση προγράμματος προσομοίωσης κινητού (Emulator) 

 

  

 

 

 

Για την εγκατάσταση του προγράμματος προσομοιωτή (installer), πατάμε τον 
κατάλληλο σύνδεσμο και ακολουθούμε τις οδηγίες.  
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Μετά την εγκατάσταση του installer, αν θέλουμε να συνδεθούμε με WiFi 
δεν χρειάζεται κάποια επιπρόσθετη ενέργεια. Αν όμως θέλουμε να 
συνδεθούμε με USB ή με Emulator, τότε χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε 
το πρόγραμμα aiStarter που είναι ήδη εγκατεστημένο μαζί με τον installer 
και διαθέσιμο μέσα στο φάκελο All Programs των Windows. 

Για να δημιουργήσουμε μια νέα εφαρμογή στο App Inventor, επιλέγουμε το κουμπί 
Start New Project. Για να συνδέσουμε την εφαρμογή με τον προσομοιωτή, 
επιλέγουμε Connect > Emulator.   

 

 

 

 

 

 

Η ενεργοποίηση του emulator κάθε φορά απαιτεί κάποια δευτερόλεπτα. Αρχικά 
εμφανίζεται ως μια μαύρη οθόνη, και μετά αποκτά την έγχρωμη οθόνη του 
περιβάλλοντος Android. 

 

 

 

 

 

 

Την πρώτη φορά που θα ανοίξουμε τον emulator μετά την εγκατάσταση του 
installer, θα ζητηθεί να γίνει κάποια ενημέρωση (update) στον emulator. Αφού 
ολοκληρώσουμε τα βήματα της ενημέρωσης, είμαστε πια έτοιμοι να 
χρησιμοποιήσουμε πλήρως το περιβάλλον. 
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ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ APP INVENTOR 

Στην αρχική οθόνη του περιβάλλοντος επιλέγουμε New Project (νέο έργο) για τη 
δημιουργία μιας νέας εφαρμογής και της δίνουμε ένα όνομα. 

Αρχικά, ανοίγει η καρτέλα Designer που μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε την 
εμφάνιση (interface) της εφαρμογής με γραφικά στοιχεία.  

 

Ο Designer αποτελείται από τα παρακάτω tabs: 

Palette 
(συλλογή συστατικών) 

περιέχει όλα τα στοιχεία, χωρισμένα σε κατηγορίες 
(User Interface, Layout, Media κ.ά.) που μπορούμε να 

εισάγουμε στην εφαρμογή μας με απλό σύρσιμο. 

Viewer 
(οθόνη συσκευής) 

Χώρος στον οποίο τοποθετούμε τα συστατικά στοιχεία 
της εφαρμογής στη θέση που θέλουμε με τη 

διαδικασία drag & drop από το πλαίσιο Palette. 

Components 
(επιλεγμένα συστατικά) 

λίστα με όλα τα στοιχεία που έχουμε προσθέσει στο 
Viewer οργανωμένα σε δενδροειδή δομή 

Properties 
(ιδιότητες): 

πλαίσιο παραμετροποίησης του κάθε συστατικού (π.χ. 
χρώμα, μέγεθος, συμπεριφορά) που έχουμε προσθέσει 

 
Μόλις ολοκληρώσουμε στην καρτέλα Designer τη σχεδίαση της εφαρμογής μας και 
την παραμετροποίηση των συστατικών της μέσω των ιδιοτήτων τους, ανοίγουμε 
την καρτέλα Blocks ώστε να ξεκινήσει ο προγραμματισμός. 
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Ο προγραμματισμός γίνεται στο πλαίσιο Viewer, όπου σύρουμε από το πλαίσιο 
Blocks τα κατάλληλα πλακίδια και τα συνδυάζουμε, για να ορίσουμε τις 
συμπεριφορές και τις συσχετίσεις της εφαρμογής μας.  

Τα πλακίδια είναι χρωματιστά και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

 τα ενσωματωμένα (Built-in), που ορίζουν γενικές συμπεριφορές στην 
εφαρμογή μας 

 τα σχετικά με συγκεκριμένα συστατικά (component-specific) της εφαρμογής 
που ορίζουν συμπεριφορές γι’ αυτά. 

 
Μόλις ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός των συστατικών, μπορούμε να 
εκτελέσουμε την εφαρμογή μας είτε σε φορητή συσκευή με λειτουργικό Android, 
είτε στον προσομοιωτή φορητής συσκευής.  

Από το μενού επιλέγουμε Connect και εκεί ανοίγονται 3 επιλογές:  

 AI Companion για ασύρματη σύνδεση μέσω WiFi 
 USB για ενσύρματη σύνδεση της συσκευής μέσω USB 
 Emulator για προσομοίωση φορητής συσκευής στον υπολογιστή μας 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

Κατά τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό, μειώνεται η πολυπλοκότητα ενός 
προγράμματος. Το πρόβλημα διασπάται σε επιμέρους στοιχεία και κάθε στοιχείο 
μετατρέπεται σε ένα αυτοτελές αντικείμενο (object), το οποίο περιέχει τις δικές 
του εντολές και τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτό το αντικείμενο.  

Βασικές έννοιες στον αντικειμενοστρεφή 
προγραμματισμό είναι οι: Κλάση (class), Στιγμιότυπο 
(instance), Ιδιότητες (properties), Μέθοδοι (methods), 
Διαδικασίες (procedures), Συναρτήσεις (functions). 

Μια κλάση (class) είναι ένα πρότυπο (καλούπι) που χρησιμοποιείται για τη 
δημιουργία ενός αντικειμένου. Κάθε αντικείμενο που δημιουργείται από την ίδια 
κλάση έχει παρόμοια, αν όχι ίδια, χαρακτηριστικά. Ένα αντικείμενο αποτελεί ένα 
μοναδικό και συγκεκριμένο στιγμιότυπο (instance) της κλάσης στην οποία ανήκει. 

Αρχικά, ορίζονται οι κλάσεις και μετά 
δημιουργούνται τα αντικείμενα. Τα 
χαρακτηριστικά μιας κλάσης αντικειμένων 
ονομάζονται ιδιότητες (properties) και οι 
διαδικασίες που ορίζουν τις συμπεριφορές της 
ονομάζονται μέθοδοι (methods).  

Οι μέθοδοι στις οποίες εκτελούνται μόνο εντολές και δεν επιστρέφεται κάποια τιμή 
ονομάζονται διαδικασίες (procedures), ενώ οι μέθοδοι στις οποίες επιστρέφεται 
κάποια τιμή ονομάζονται συναρτήσεις (functions).  

Βασική ιδιότητα του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού είναι η 
κληρονομικότητα (inheritance), σύμφωνα με την οποία μια κλάση μπορεί να 
κληρονομήσει τις ιδιότητες και μεθόδους μιας άλλης κλάσης. Έτσι δημιουργείται 
μια ιεραρχική ταξινόμηση. π.χ. σε ένα πρόγραμμα προσομοίωσης ρομποτικών συσκευών: 

 

 

 

 

 

 

 

Ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (object-oriented programming) 
αποτελεί μια διαδεδομένη προσέγγιση δημιουργίας προγραμμάτων, που δίνει 

έμφαση στα αντικείμενα. 

Γνωστές αντικειμενοστρεφείς 
γλώσσες προγραμματισμού 
είναι η Java, C++ και Python. 

Κλάση: Ρομπότ 

Ιδιότητες: θέση, ταχύτητα, 
βάρος, θερμοκρασία 

Μέθοδοι: εκκίνηση  
εξερεύνησης, μέτρηση 

θερμοκρασίας, ορισμός 
αχύτητας, αναφορά θέσης 
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ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ALICE 

Το Alice είναι ένα αντικειμενοστρεφές 3D περιβάλλον 
προγραμματισμού που διατίθεται δωρεάν στη σελίδα 
www.alice.org.  

Το περιβάλλον αυτό έχει αναπτυχθεί σε γλώσσα Java από το Πανεπιστήμιο 
Carnegie Mellon και στηρίζεται από σημαντικές εταιρείες Πληροφορικής όπως 
Oracle, Electronic Arts, Sun Microsystems, Intel και Microsoft.  

Με το Alice μπορούμε να δημιουργήσουμε κινούμενα γραφικά (animation), 
διαδραστικά παιχνίδια (interactive games) και βίντεο που μπορούν να 
διαμοιραστούν στο Διαδίκτυο. 

Στο Alice, τα 3D αντικείμενα (π.χ. σκηνικά, άνθρωποι, ζώα, φυτά, οχήματα) 
σχηματίζουν έναν εικονικό κόσμο και ο προγραμματιστής δημιουργεί οπτικά ένα 
πρόγραμμα με σύρσιμο και ταίριασμα κατάλληλων πλακιδίων (tiles ή blocks) για 
τον ορισμό των ιδιοτήτων, των συμπεριφορών και των αλληλεπιδράσεων. Τα 
αντικείμενα αποτελούν στιγμιότυπα κλάσεων που οργανώνονται με σχέσεις 
ιεραρχίας μεταξύ τους και στα οποία ισχύουν οι αρχές της κληρονομικότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Alice εκτός από τον αντικειμενοστρεφή ακολουθεί και τις αρχές του 
οδηγούμενου από το γεγονός προγραμματισμού (event-driven programming). 
Κάθε φορά που ο χρήστης κάνει κλικ με το ποντίκι ή πατάει ένα πλήκτρο, 
δημιουργείται ένα γεγονός (event) που προκαλεί μια απάντηση. Για παράδειγμα, 
αν κάνουμε «κλικ σε ένα όχημα» (γεγονός), αυτό «αρχίζει να κινείται» (απάντηση). 
Ο χειρισμός των γεγονότων γίνεται με κατάλληλες μεθόδους. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Αφού επισκεφτούμε τον ιστότοπο http://www.alice.org, κάνουμε download στο 
πρόγραμμα εγκατάστασης (installer) του Alice 3, που ταιριάζει στον τύπο του 
λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή μας. 

 

 

 

 

 

 

Όταν ανοίξουμε το πρόγραμμα, στο πλαίσιο διαλόγου Select Project επιλέγουμε 
την αρχική σκηνή (Templates) του εικονικού μας κόσμου. 

 

Το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος χωρίζεται σε 4 μέρη: 

Scene 
(σκηνή) 

Αναπαράσταση του εικονικού κόσμου που σχεδιάζουμε 

Code Editor 
(συντάκτης κώδικα) 

Χώρος προγραμματισμού στον οποίο μεταφέρουμε τις 
μεθόδους για να συντάξουμε τον κώδικα, αφού πρώτα 

επιλέξουμε την κατάλληλη καρτέλα 

Procedures - Functions 
(μέθοδοι) 

Με τις μεθόδους αποκτά συμπεριφορές το κάθε 
αντικείμενο που προσθέτουμε στον κόσμο μας 

Control 
(μέθοδοι, έλεγχος) 

Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να ομαδοποιήσουμε 
έναν αριθμό μεθόδων βάσει κάποιου ελέγχου ή συνθήκης 
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Στην αρχή της εργασίας μας, σχεδιάζουμε πάντα τον εικονικό μας κόσμο και 
κατόπιν τον προγραμματίσουμε. Για τη σχεδίαση του κόσμου, επιλέγουμε στη 
σκηνή το κουμπί Setup Scene.  

 

Το παράθυρο σχεδίασης του κόσμου μας χωρίζεται σε 3 μέρη: 

Classes 
(αντικείμενα - κλάσεις) 

Χώρος επιλογής αντικειμένων για τοποθέτηση στην σκηνή 
(τα αντικείμενα είναι οργανωμένα σε κλάσεις) 

Scene 
(σκηνή) 

Χώρος τοποθέτησης αντικειμένων 

Properties 
(ιδιότητες αντικειμένων) 

Ρύθμιση αρχικών ιδιοτήτων αντικειμένων 
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Μόλις ολοκληρωθεί η σχεδίαση του κόσμου, επιλέγουμε το κουμπί Edit Code, με το 
οποίο αρχίζει ο προγραμματισμός των αντικειμένων. 

 

Για να δούμε τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του κώδικα που γράφουμε, επιλέγουμε από 
τη σκηνή το κουμπί Run.  
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