
DRESS APP 
 
Αζελά Δηακαληάξα 
Εβηξόε Μαλωινπνύινπ 
Μαξηιέλα Ζνπκπνπιίδε 
Ζωή Δεκεηξίνπ 
Λνγηζκηθά: app-inventor 2, logo maker, gimp 
 
Εηζαγωγή/Elevator-pitch 
 

Κνηηάηε ηελ ληνπιάπα ζαο ζαλ ρακέλνη θάζε πξωί κέρξη λα επηιέμεηε ηη 
ζα βάιεηε; To dress app είλαη ην app πνπ όινη ρξεηαδόκαζηε. Είλαη ν πην εύ-
θνινο ηξόπνο γηα λα επηιέμεηε ηα ξνύρα πνπ ζα θνξέζεηε θαη λα θάλεηε ηελ 
θαζεκεξηλή ζαο ξνπηίλα ιηγόηεξν ρξνλνβόξα θαη πεξηζζόηεξν δηαζθεδαζηηθή. 
Είλαη έλα app πνπ ζνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα θωηνγξαθίδεηο ηα ξνύρα ζνπ 
θαη λα θάλεηο δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο πνπ κπνξείο λα απνζεθεύζεηο θαη λα 
δεηο όπνηε ζεο εζύ. Παξάιιεια κπνξείο λα ειέγμεηο θαη ηνλ θαηξό, γηα λα είζαη 
ζίγνπξνο όηη έθαλεο ηελ ζωζηή επηινγή. Καη ην θαιύηεξν; Είλαη απνιύηωο 
δωξεάλ από ηνπο δεκηνπξγνύο ηνπ: Ζωή Δεκεηξίνπ, Εβηξόε Μαλωινπνύινπ, 
Μαξηιέλα Ζνπκπνπιίδε θαη Αζελά Δηακαληάξα. Μαζήηξηεο ηεο πξώηεο ιπθεί-
νπ ζην Αξζάθεην Τνζίηζεην Εθάιεο. 

 
Αναλςτικότεπα: 
Σηελ αξρηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο ππάξρνπλ 3 βαζηθά θνπκπηά: Καηλνύξγην 
Σύλνιν, Άικπνπκ, Καηξόο. 

 Παηώληαο ην «Καηλνύξγην ζύλνιν» έρνπκε 2 επηινγέο: ή λα τπαβή-
ξοςμε υωτογπαυία έλα λέν καο ξνύρν, ή λα δνύκε ηηο αποθηκεςμέ-
νερ μαρ υωτογπαυίερ.  

i. Αλ επηιέμνπκε λα τπαβήξοςμε υωτογπαυία κπνξνύκε λα ηελ απνζεθεύ-
ζνπκε ή όρη. Αλ δελ ην απνζεθεύζνπκε κέλεη αλνηρηή ε θάκεξα.  
ii. Αλ ην απνζεθεύζνπκε αλνίγεη κηα νζόλε κε ηηο όιεο ηηο αποθηκεςμένερ 
υωτογπαυίερ θαηαλεκεκέλεο ζε είδε (πρ. Μπινύδεο, αμεζνπάξ θνθ.). Σε-
κεηώλεηαη όηη ζηελ ίδηα νζόλε ζα βξεζνύκε αλ παηήζνπκε ην θνπκπί απνζε-
θεπκέλεο θωηνγξαθίεο.  

 Παηώληαο έλα από ηα είδε(πρ: κπινύδεο) βιέπνπκε όιεο ηηο θωηνγξα-
θίεο πνπ αλήθνπλ ζε απηό ην είδνο. Έηζη κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηα 
ξνύρα πνπ είλαη πηζαλό λα θνξέζνπκε ηελ επόκελε κέξα (πρ: 2-3 
ωξαίεο κπινύδεο).  



 Παηώληαο ην θνπκπί «Δεο» βιέπνπκε ηα επηιεγκέλα ξνύρα πξνβεβιε-
κέλα ζε κία θνύθια. Με ηα βειάθηα δεμηά θαη αξηζηεξά από ηηο εηθόλεο 
ελαιιάζζνπκε ηα ξνύρα θαη ηειηθά θαηαιήγνπκε ζηνλ πην γνπζηόδηθν 
ζπλδπαζκό. 

 Με ην θνπκπί «save» ε θαιύηεξε επηινγή απνζεθεύεηαη ζηα ήδε π-
πάξρνληα ζύλνια, ζην άικπνπκ.  

 Παηώληαο ην θνπκπί «Άικπνπκ» ζηελ αξρηθή νζόλε νδεγνύκαζηε 
ζηελ νζόλε πνπ πεξηέρεη ηνπο απνζεθεπκέλνπο ζπλδπαζκνύο ξνύ-
ρωλ 

 Παηώληαο ην θνπκπί «Καηξόο» νδεγνύκαζηε ζε έλα πξνεπηιεγκέλν 
siteπξόγλωζεο θαηξνύ. 

Σεκείωζε: Σε θάζε νζόλε ππάξρεη αλάινγν θνπκπί πνπ καο νδεγεί ζηελ αξ-

ρηθή νζόλε. 

 

Screenshot από τον ππογπαμματισμό 

 


