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ηόσοι έπεςναρ

Γεκηνπξγία εθαξκνγήο κέζσ ηνπ MΙΤ

App Inventor κε κηα αληίζηνηρε native 

εθαξκνγή 

Σύγθξηζε ησλ δύν εθαξκνγώλ
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Βιβλιογπαθική επιζκόπηζη

Οη εγγελείο εθαξκνγέο (native applications)

Οη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο (web applications)

Οη πβξηδηθέο εθαξκνγέο (hybrid applications)

Είδη εθαπμογών για κινηηέρ ζςζκεςέρ

Επγαλεία ανάπηςξηρ εθαπμογών

Android SDK 

Native Development Kit 

HyperNext Android Creator 

ΜΙΤ App Inventor for Android



Σο πεπιβάλλον App Inventor

Γηαδηθηπαθή πιαηθόξκα αλάπηπμεο  Android εθαξκνγώλ

Πξόγξακκα ηεο Google θαη ηνπ MIT 

Σρεδίαζε interface κε drag and drop

Open Blocks Java library  visual components (blocks)

Ο κεηαθξαζηήο ρξεζηκνπνηεί ηελ Kawa

Απνηειείηαη από ηνλ Designer, ηνλ Emulator θαη ηνλ Blocks Editor



Σο App Inventor ζηην εκπαίδεςζη 

•Boise State University ρξήζε ηνπ App Inventor από ην 

2011δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ ,πρόγραμμα ςπουδϊν του τμιματοσ τθσ 

εκπαιδευτικισ τεχνολογίασ

•Έξεπλα ηνπ Ahmad(2012) ζε θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ball ε 

αλάπηπμε εθαξκνγώλ κε ην App Inventor ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

θηλεηνπνίεζε θαη ζηελ δεκηνπξγηθόηεηα ησλ θνηηεηώλ

•Έξεπλα από ηελ νξγάλσζε  HFOSS

Δληζρύεη ηελ κάζεζε κέζσ ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ,

Δύρξεζην πεξηβάιινλ κε πνιιέο δπλαηόηεηεο

Ύπαξμε emulatorδελ ρξεηάδνληαη πνιιέο ζπζθεπέο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ζρνιηθή ηάμε

Σε ζρέζε κε ην Scratch θαη ην Alice  επηπξόζζεηα θίλεηξα ιόγσ ηεο θνξεηόηεηαο θαη 

ηεο πξαθηηθήο ρξήζεο ησλ εθαξκνγώλ  πνπ δεκηνπξγνύληαη

Αληηθεηκελνζηξαθέο κνληέιν νπηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ κε δνκέο ειέγρνπ θαζνδεγνύκελεο 

από γεγνλόηα



ςγκπιηική μελέηη εθαπμογών 

Η πβξηδηθή θαη ε δηεξκελεπόκελε κεγαιύηεξε θαηαλάισζε από ηελ              

εγγελή

Η πβξηδηθή ήηαλ πην αξγή από ηελ εγγελή

Οη ρξόλνη ηεο πβξηδηθήο εθαξκνγήο κεγαιύηεξνη από ηεο εγγελήο           

Ο ρξόλνο γηα ηηο δηθηπαθέο δηαδηθαζίεο δηπιάζηνο
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Μεθοδολογία

1. Αλαδήηεζε πεγώλ θαη κειέηε ηνπ App Inventor γηα ηελ δεκηνπξγία 

ηεο εθαξκνγήο

2. Γεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο κέζσ ηνπ MIT App Inventor κε κηα 

αληίζηνηρε Native εθαξκνγή

3. Ορίςαμε κάποιεσ μεταβλθτζσ για τθν  ςφγκριςθ των δυο εφαρμογϊν 

4. Σύγθξηζε ηεο εθαξκνγή κε ηελ native εθαξκνγή.
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Ανάλςζη ηηρ εθαπμογήρ

•Screen 1

Αξρηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο

3 Vertical Scroll Arrangements

1o vertical scroll Arrangement (ιίζηα επηινγώλ ηνπ αξρηθνύ κελνύ)

Designer



Blocks

Κάνοντασ κλικ ςτο Button 1  
εμφανίηεται θ λίςτα επιλογϊν του 
μενοφ ανακοινϊςεων του 
Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ

Κάλνληαο θιηθ ζε θάπνην από ηα Buttons γίλεηαη «ιήςε ησλ άξζξσλ»

Δπηθνηλσλία κε ην endpoint θαηαζθεπάδνληαο ην url εηζάγνληαο ζηε 

category δηαθνξεηηθέο ηηκέο αλάινγα κε ην button θαη ιακβάλνπκε κηα 

ιίζηα κε άξζξα/ αλαθνηλώζεηο ζε κνξθή JSON array.



Αξρηθνπνηνύληαη αλαιόγσο ην offset θαη ην maxsize ηα νπνία ρξεηάδνληαη 

εθηόο ησλ άιισλ θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ url επηθνηλσλίαο.



Η global κεηαβιεηή url αξρηθνπνηείηαη κε ηελ ζειίδα πνπ ζα 

επηθνηλσλήζεη ε εθαξκνγή. Δπίζεο νη ηηκέο ζηηο global 

κεηαβιεηέο/ζηαζεξέο catword# αξρηθνπνηνύληαη σο εμήο



Οζόλε ηνπ ρξήζηε



2o vertical scroll Arrangement (περιζχει τθ λίςτα τίτλων 

ανακοινϊςεων)

Designer



Blocks

Κάκε άρκρο  τίτλοσ και περιεχόμενο
Τίτλοι χρθςιμοποιοφνται για να δθμιουργθκεί θ «λίςτα τίτλων 
ανακοινϊςεων/άρκρων» θ οποία περιζχεται ςτο Vertical Scroll 
Arrangement 2
Εμφάνιςθ λίςτασ  απόκρυψθ τα Vertical Scroll 1,3  εμφάνιςθ Vertical 
Scroll Arrangement 2
Περιεχόμενα άρκρων  τοποκετοφνται ςε μια λίςτα datalist
Τίτλοσ αντιςτοιχεί ςε ζνα ςτοιχείο τθσ datalist κακϊσ ζχουν αντίςτοιχα 
indexes και οι λίςτεσ είναι παράλλθλεσ
Γνωρίηοντασ το index του τίτλου που ζγινε click γνωρίηουμε και το index 
του περιεχομζνου
Κάλνληαο click ζε θάπνην element ηεο ιίζηαο εηνηκάδεηαη ην startvalue ηεο 

screen2 βάδνληαο ην πεξηερόκελν (δειαδή ην άξζξν ζε html)



Οζόλε ηνπ ρξήζηε



3o vertical scroll Arrangement (λίςτα επιλογϊν μενοφ ανακοινϊςεων 

ολόκλθρου του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ)

Designer



Blocks

Η θάζε κία επηινγή απνηειεί κηα θαηεγνξία (category)

Click ζε Button αθνινπζεί ε δηαδηθαζία.

Αλ παηεζεί ην θνπκπί πίζσ ζηελ πξώηε νζόλε  έιεγρνο αλ είκαζηε 

ζηελ επηινγή «Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο» ή ζε έλα από ηα άιια 

θνπκπηά  εκθαλίδεη ή απνθξύπηεη αληίζηνηρα ηα vertical 

arrangements ζέηνληαο true ή false ζηα πεδία visible πνπ έρνπλ.



Οζόλε ηνπ ρξήζηε



•Screen 2

Δκθάληζε ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ ηκήκαηνο πνπ έρεη επηιέμεη ν ρξήζηεο από 

ηελ Screen 1

Designer



Blocks

“when screenname.initialize”  αλνίγεη ε ζπγθεθξηκέλε νζόλε

Απνζεθεύεη έλα html αξρείν  γξακκέλν έλα string πνπ απνηειείηαη από 

ην πεξηερόκελν πνπ ππάξρεη ζηελ startValue. Οξίδεη ζαλ url ηνπ 

WebBrowser Component ηε δηαδξνκή ηνπ αξρείνπ πνπ κόιηο έζσζε 

εκθάληζε ηνπ html αξρείνπ πνπ δεκηνπξγείηαη.

Η clearcaches θαηαξγεί ηηο θξπθέο κλήκεο ηνπ WebViewer.

Η Backpressed   αλ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζηελ screen 2 θαη παηήζεη ην 

θνπκπί ηεο επηζηξνθήο ηνπ θηλεηνύ ηόηε ε νζόλε 2 θιίλεη θαη επηζηξέθεη 

ζηελ screen1.Αληίζηνηρα αλ παηήζεη ν ρξήζηεο ην button1 ηεο νζόλεο 

επηζηξέθεη ζηελ screen1.



Οζόλε ηνπ ρξήζηε



•Setting

 Designer

Σηελ νζόλε απηή πξνζνκνηώλεηαη ε ζειίδα ηεο εθαξκνγήο όπνπ 

ν ρξήζηεο επηιέγεη ην κέγηζην βήκα (25 ή 50) όηαλ παηεζεί ην 

αληίζηνηρν θνπκπί



Blocks

Χξεζηκνπνηήζακε ηελ κέζνδν ShowChooseDialog (κήλπκα 

θεηκέλνπ, ηίηινο θεηκέλνπ, θείκελν button1Text, θείκελν 

Button2Text , Boolean αθπξώζηκεο) .Δπεηδή πξνζζέζακε νη  

αθπξώζηκεο ηηκέο λα  είλαη αιεζήο ππάξρεη θαη έλα πξόζζεην 

θνπκπί αθύξσζεο. 



Οζόλε ηνπ ρξήζηε



Μεηπήζειρ

ενάπιο σπήζηρ

1. Δθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο

2. Γηα θάζε θνπκπί :

•Πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ ηεο ιίζηαο

•Πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ επηζηξνθήο

•Scroll down κέρξη ην επόκελν

3.Τεξκαηηζκόο εθαξκνγήο.

Μεηαμύ θάζε ελέξγεηαο κεζνιαβνύζαλ 30 δεπηεξόιεπηα.



Χαπακηηπιζηικά rooted ζςζκεςήρ

Android 7.0 stock OS

5 inch screen size

3 GB RAM

32 GB internal storage with 18 GB usable

1920x1080 display(401 ppi)

1.5GH QualcommSnapdragon 617 octa-core processor 

550 MHz Adreno 405 GPU



Αποηελέζμαηα

1. Μέγεζνο εθαξκνγήο

•To Native app έρεη κέγεζνο 2,4MB

•Η εθαξκνγή κέζσ ηνπ MIT App Inventor έρεη

κέγεζνο 2.9MB.



2. Καηαλνκή κλήκεο RAM

Runtime_Memory-Transient_Memory

•Native εθαξκνγή :(7,779-5,186)=2593MB.

•Δθαξκνγή κέζσ ηνπ MIT App Inventor :(12.703-8.648)=4.235ΜΒ

Native εθαπμογή Εφαρμογή MIT App Inventor



3. Χξήζε θεληξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο CPU

•O ζπλνιηθόο ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο Native εθαξκνγήο είλαη: 

2521+785+43+5+12+3+6945+180+2+1+6+5+768+56+11+18+21+13

+2+1192+217+68+8+19+13+3+4+41+12=12974 ticks.Τν ζύζηεκα 

έηξεμε 19107 ticks. 12974/19107=0,679.Δπνκέλσο, ~68 % ηεο 

Γέζκεπζεο CPU

•O ζπλνιηθόο ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο κέζσ ηνπ MIT App 

Inventor είλαη: 

516+105+5+3+85+56+1+1+17+11+1+3+1+3+201+83+1+1=1097 

ticks.Τν ζύζηεκα έηξεμε 1954 ticks. 1097/1954=0,561.Δπνκέλσο, 

~56% ηεο Γέζκεπζεο CPU

Native εθαπμογή Εφαρμογή MIT App Inventor



4. Δμέηαζε ηεο αζθάιεηαο

• Οη Native εθαξκνγέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ελεκεξώζεηο 

αζθάιεηαο πην εύθνια ζε ζύγθξηζε κε ηηο εθαξκνγέο ηνπ MIT 

App Inventor

• Κάπνηνο ελδερόκελνο εηζβνιέαο ζα κπνξνύζε λα εθηειέζεη  JS 

injection ζηηο εθαξκνγέο ηνπ MIT App Inventor ελώ ζηηο native 

δελ είλαη δπλαηό θάηη ηέηνην

5. Χξήζε κνλάδαο επεμεξγαζίαο γξαθηθώλ GPU



6. Γέζκεπζε Γηθηύνπ

Σρεηηθά κε απηήλ ηελ παξάκεηξν θαη νη δύν εθαξκνγέο     

θαίλεηαη όηη έρνπλ παξόκνην απνηέιεζκα ιόγσ ηνπ όηη      

ρξεζηκνπνηνύλ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ηζηνύ
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ςμπεπάζμαηα

Τν app Inventor είλαη έλα θαηλνηόκν θαη εμαηξεηηθό εξγαιείν γηα ηα άηνκα 

ηα νπνία δελ έρνπλ γλώζεηο ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ 

Τν κέγεζνο ηεο εθαξκνγήο κέζσ ηνπ MIT App Inventor είλαη θαλεξά 

κεγαιύηεξν από απηό ηεο native εθαξκνγήο

Καηαλαιώλεηαη κεγαιύηεξε επεμεξγαζηηθή ηζρύο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 

ησλ γξαθηθώλ ηεο εθαξκνγήο κέζσ ηνπ MIT App Inventor από απηή πνπ 

θαηαλαιώλεηαη θαηά ηε ρξήζε ηεο εγγελνύο εθαξκνγήο

Οη native εθαξκνγέο είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ εύθνιε πξόζβαζε θαη λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ελζσκαησκέλεο δπλαηόηεηεο ηεο ζπζθεπήο ηνπ ρξήζηε

Οπνηνζδήπνηε ρξήζηεο επηζπκεί λα πινπνηήζεη κηα εθαξκνγή ρσξίο 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζε γξαθηθά θαη ρσξίο λα γλσξίδεη από 

πξνγξακκαηηζκό ηόηε ε ιύζε ηεο δεκηνπξγίαο εθαξκνγήο κέζσ ηνπ MIT 

App Inventor απνδεηθλύεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή.



Μελλονηικέρ πποηάζειρ

Πξνζζήθε πεξηζζόηεξσλ κεηαβιεηώλ  

Η εθαξκνγή λα εθηειεζηεί ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο κε 

δηαθνξεηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαζώο θαη κε δηαθνξεηηθά ζελάξηα

Βειηηώζεηο ηεο εθαξκνγήο όπσο:

•Πξνζζήθε εηδνπνηήζεσλ όηαλ γίλεηαη αλάξηεζε κηαο λέαο 

αλαθνίλσζεο θαζώο θαη ε επηινγή λα κπνξεί  ν ρξήζηεο λα ηελ 

θνηλνπνηήζεη κέζσ ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ

•Πξνζζήθε θαη άιισλ ιεηηνπξγηώλ ώζηε ν ρξήζηεο λα έρεη πιήξε 

πιεξνθόξεζε όζνλ αθνξά ην Παλεπηζηήκην (π.ρ. Αλαθνηλώζεηο 

Βαζκνινγηώλ, Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα θηι)

•Βειηίσζε ηνπ γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο εθαξκνγήο

•Πξνζζήθε άκεζεο επηθνηλσλίαο ηνπ ρξήζηε κε ηελ Γξακκαηεία 



αρ εςσαπιζηώ 

πολύ για ηην                    

πποζοσή ζαρ!!!


