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Miről lesz szó?

mi ez

történet

példák

továbbfejlődés

összehasonlítás Scratch-el



Appinventor - Mi ez?

online program
ingyenes, gmail belépés kell hozzá  online tárolja 

fájlainkat
gyorsan lehet egyszerű androidos applikációkat 

készíteni segítésével
hasonló felépítés mint a Scratch-ben - legó
fogd és vidd módszerrel grafikus objektumokat 

lehet mozgatni, hogy létrehozzuk az applikációt
hibajavítás – figyelmeztetés, hiba



Története

Google fejlesztés, megjelenés: 2010. december 15.
Hal Abelson & Mark Friedman vezetésével

azóta fenntartja  Massachusetts Institute of 
Technology, megjelenés 2012. március

195 országból, nyelvek: angol, francia, orosz

Dátum
2014

május

2015

december

2017 

szeptember

Regisztráltak 1,9 millió 4 millió 6,8 millió

Appok száma 4,7 millió 12 millió 24 millió





http://ai2.appinventor.mit.edu !

http://ai2.appinventor.mit.edu/


Design nézet



Blokk nézet



DigitalDoodle - rajzolás

1 db háttér; 1 db szenzor

ahol az ujjunk van ott rajzol  továbbfejlesztés szín 
kiválasztása például

rázásra törli a rajzlapot



Hogyan kerül az eszközre?

Emulator program

.apk kiterjesztéssel
számítógépre  USB

QR code és telefon (előtte 
Play áruház  MIT AI2 Companion)

Online összeköttetés

telepítésnél engedélyezni kell
az ismeretlen forrásokat

törlés alkalmazásoknál



BallBounce – fallabda

1 db háttér; 1 db labda

változó sebesség, falról visszapattanás



További nagyon jópofa programok:

Kvíz készítő: 
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/quizme.
html

Kép készítése telefonnal és rajzolás rá:

http://www.appinventor.org/content/ai2apps/si
mpleApps/paintPot2

……………stb.

http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/quizme.html
http://www.appinventor.org/content/ai2apps/simpleApps/paintPot2


Segítség a weboldalon

Teljes kidolgozott feladatok! 

lépésenként leírva

 magyarázattal

 továbbfejlesztési lehetőséggel

 akár egyben letölthető programok  csak 
használni kell



MoleMash – ugráló szörny
összetettebb utasítások

eljárásokat lehet hívni

változókat használni

részlet



Hogyan működik tanórán?

iOS vs Android

gmail! – nincs, nem tudom a jelszavam…

egy óra / egy feladat

régi „saját” készülékek kellenek – nem indul, nem 
ismeri fel, nincsen

inkább csak szakkörön?



Scratch vs Appinventor
Scratch
magyar

magyarul elérhető 
segítség

találatok száma: 
youtube: 11 800 000

google: 294 000 000

online / offline

1.

Appinventor
angol program
angol kidolgozott 

feladatok
 találatok száma: 

youtube: 177 000
google: 2 400 000
online
2.



További hasznos linkek

http://appinventor.mit.edu/explore/

http://www.appinventor.org/

http://teach.appinventor.mit.edu/

http://appinventor.mit.edu/explore/
http://www.appinventor.org/
http://teach.appinventor.mit.edu/


TalktoMe – Köszönöm a figyelmet!



források

https://en.wikipedia.org/wiki/App_Inventor_for
_Android

http://appinventor.mit.edu/explore/

http://www.appinventor.org/

http://teach.appinventor.mit.edu/

https://en.wikipedia.org/wiki/App_Inventor_for_Android
http://appinventor.mit.edu/explore/
http://www.appinventor.org/
http://teach.appinventor.mit.edu/

