
App Inventor 



Czym jest MIT App Inventor 

App Inventor jest to zbiór bloków jako język 
programowania używany do tworzenia mobilnych 
aplikacji na androida. 



MIT App Inventor 

Gdzie tworzysz interfejs 
użytkownika dla swojej 
aplikacji (jak użytkownik 
reaguje z aplikacją) 

Gdzie tworzysz 
aplikację (co się dzieje, 
kiedy użytkownik robi 
coś jak na przykład 
kliknięcie przycisku.) 



Projektowanie 

•Używany do tworzenia interfejsu użytkownika. 



Sekcje projektowania 

Paleta 
Widoczne i 
niewidoczne 
komponenty 

Podgląd 
Pokazuje aktualny 
widok interfejsu 

Komponenty 
Nazwy i 
kolejność 
komponentów 

Zmień 
właściwości/ 
Sprawdź 
właściwości 



Tworzenie interfejsu użytkownika 



Sprawdź swoją wiedzę 

1.Z której sekcji przesuwasz komponenty? 

2.Do której sekcji przesuwasz komponenty? 

3.Której sekcji używasz do zmieniania nazwy 
komponentów? 

4.Której sekcji używasz to ustawiania właściwości 
komponentu? 

5.Która paleta zawiera przycisk? 



Edytor bloków 

•Uruchom po przez Java webstart 

 

Przesuwaj bloki 
do tego miejsca, 
aby tworzyć 
aplikację 

Weź stąd bloki 

Nowy emulator 

Połącz się z 
telefonem 



Zacznijmy 
•Zainstaluj aplikację – 

http://beta.appinventor.mit.edu/learn/setup/index.
html 

–Zainstaluj Javę w wersji 6 lub wyższej 

–Zainstaluj App Inventora 

–Zainstaluj sterowniki do telefonu, jeśli chcesz go użyć 

–Skonfiguruj swój telefon 

•Naucz się trochę o App Inventorze 

• http://appinventor.mit.edu/explore/learn.html 

•Zaloguj się do strony (stwórz konto Google) 

http://beta.appinventor.mit.edu/ 
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Ustawienia telefonu 

•Menu – Ustawienia - 
Zabezpieczenia 

•Menu – Ustawienia – 
opcje programistyczne 



Tworzenie nowego projektu 

•Kliknij na przycisk “Nowy” 

•Nazwij swój projekt (bez spacji) 

–Staje się ono zarówno nazwą aplikacji. 



Stwórz komponent - Przycisk 
•Wyciągnij “przycisk” z palety 
“Podstawowe” I przesuń go na 
Ekran1 

•W sekcji Właściwości 

–Ustaw obrazek 

•Kliknij na “Żaden” pod obrazkiem 

•Kliklnij na “Wrzuć” - pojawi się 
okienko “Wrzuć plik” 

•Wybierz plik I znajdź "cowbell.gif" 

•Kliknij OK 



Dodaj dźwięk 

•Wyciągnij “Dźwięk” z sekcji 
“Media” 

•Nie jest on widoczny na ekranie, 
ale będzie pokazany w 
komponentach niewidzialnych 

•Kliknij “Żaden” pod źródłem 

•Kliknij “Wrzuć” 

•Wybierz plik I znajdź 
"cowbell.wav" 

–Kliknij OK 



Obecny interfejs użytkownika 



Otwórz Edytor Bloków 
•Kliknij na przycisk 
Otwórz edytor bloków 

–Zainstaluje on plik Java 
(.jnlp) 

•Zależnie od 
przeglądarki, będziesz 
musiał kliknąć “Zapisz”, 
a potem kliknąć na 
zainstalowany plik 



Dodawanie obsługi zdarzeń 
•Obsługa zdarzeń 
reaguje, gdy występuje 
zdarzenie 

–Na przykład, kiedy 
przycisk jest kliknięty 

•Kliknij w “Moje Bloki” 
> Przycisk1 

–Wyciągnij blok kiedy 
Przycisk1.Kliknij 

– i przerzuć go do 
interfejsu 



Odtwarzanie dźwięku 

•Kliknij: 

•Moje bloki > Dźwięk1 

•Wyciągnij blok: zrób 
“Dźwięk1.Odtwórz”  I 
wrzuć go w blok kiedy 
“Przycisk1.Kliknij” 

•Jeśli przyciśniesz 
przycisk, odtworzy się 
dźwięk 



Pokazanie aplikacji na telefonie 

•Kliknij na “Nowy emulator” w 
edytorze bloków 

•Zaczekaj na urządzenie 

–Poczekaj, aż nie pojawi się 
telefon(kilka minut) 

–Odblokuj telefon 

•Kliknij “Połącz z urządzeniem” I 
wybierz telefon 

•Aplikacja zainstaluje się na 
telefonie I zobaczymy ją na 
ekranie 



Instalowanie do telefonu 

•Podłącz telefon przez USB 

–Za pierwszym razem będziesz 
musiał prawdopodobnie 
zainstalować sterowniki 

–http://www.appinventorbeta.
com/learn/setup/ 

•Kliknij “Połącz z 
urządzeniem” 

–Kliknij na swój telefon 
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Odtwarzanie dźwięku podczas 
wstrząsania telefonem 

W “Projektowaniu” wyciągnij blok 
“Czujnik akcelerometrowy” z palety 
“Czujniki” 

–Pokaże się ono pod Niewidzialnymi 
komponentami 

W Edytorze Bloków kliknij w Moje 
Bloki > Czujnik akcelerometrowy1 
wyciągnij przycisk “Kiedy Czujnik 
akcelerometrowy1.Wstrząsanie 

–Dodaj zrób Dźwięk1.Odtwórz z Moje 
bloki > Dźwięk1 



Inne pomysły 

•Ustaw rotacja ekranu na Screen1 do portretu 

        - Ekran nie przejdzie do krajobrazu kiedy 
potrząśniesz telefonem 

•Utwórz podobną aplikację z innym obrazkiem i 
dźwiękiem 

      - Jak np. obraz klaszczących rąk, I dźwięk 
ludzi, którzy klaszczą. 

•stwórz kilka przycisków z małymi obrazkami i  
przypisanymi dźwiękami! 

 



Paczka dla telefonu 
•Aplikacja będzie działać 
tak długo, jak twój telefon 
jest podłącozny. 

•Aby sprawić, aby aplikacja 
zadziałała po odłączeniu 
telefonu: 

–W “Projektowanu” kliknij na 
“Paczka dla telefonu” 

–Kliknij “Zainstaluj do 
podłączonego telefonu 



Dzielenie się aplikacją z innymi 

•W “Projektowaniu” 

–Kliknij “Paczka dla telefonu” 

–“Zainstaluj na ten komputer” 

•Ta opcja zainstaluje plik z rozszerzeniem .apk na 
twój komputer 

•Wrzuć plik na stronę I podziel się z linkiem z 
innymi 

•Mogą oni używać swojej przeglądarki, aby 
połączyć się z linkiem I zainstalować aplikację. 

•Muszą mieć zaznaczoną opcję “Nieznane źródła” 
w ustawieniach telefonu. 



Dzielenie się projektem z innymi 
•Idź do ”Moje projekty” 

•Wybierz aplikacje do 
udostępnienia 

•Kliknij "więcej akcji" i 
"Pobierz źródło" 

•W ten sposób pobierzesz 
plik z rozszerzeniem .zip 

•Inni mogą kliknąć 
"Więcej akcji" i "Wrzuć 
źródło" 



Opcje przetwarzania danych 
•Sterowanie zdarzeniami 

•Zmienne 

•Warunki 

•Liczby losowe 

•Procedury i parametry 

•Tworzenie własnych bloków 

•Bazy danych 

•Iteracja (pętle) 

•Przekierowywanie 

•Interfejsy użytkownika 

•Model, widok, kontroler 



Co jeszcze możesz zrobić? 

•Tworzyć gry 

•Z pomocą skanera 
kodów wydobyć 
informacje z stron 
internetowych z 
danymi API 

•Stworzyć quiz 

 

 

•Użyć GPS'u, aby 
pamiętać, gdzie jest twój 
samochód 

•Tworzyć listę ludzi, 
którym program będzie 
automatycznie odpisywał 

•Tworzyć pilot do robota 
LEGO NXT 



Porady 

•Możesz kopiować I wklejać bloki 

–Ctrll C i ctrl V w Windowsie 

•Możesz po prostu wpisać jakąś liczbę lub wartość logiczną 

–Prawidłowy blok zostanie automatycznie stworzony 

•Kiedy klikniesz na blok prawym przyciskiem myszy możesz: 

–Dodać komentarz 

–Wyłączyć blok 

–Zobaczyć zmienną 

–Usunąć blok 

 



Źródła 
•Strona Włochów uczenia się na odległość 

–http://ice-web.cc.gatech.edu/dl/ 

•Oficjalne poradniki 

–http://beta.appinventor.mit.edu/learn/tutorials/index.
html 

•Kurs 

–http://turing.cs.trincoll.edu/~ram/cpsc110/schedule.h
tml 

•Książka internetowa i przykładowe kody 

–http://www.appinventor.org/book 
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