
iCoach 

 
Περιγραφή της εφαρμογής: 
Το iCoach είναι μια πρωτοποριακι εφαρμογι θ οποία ζχει ωσ κφριο ςτόχο να βοθκάει 

εραςιτζχνεσ προπονθτζσ είτε δθμιουργϊντασ δικά τουσ ςυςτιματα είτε διαβάηοντασ 

πλθροφορίεσ για ιδθ υπάρχοντα ςυςτιματα  

Το iCoach κατατάςςεται ςτισ ακλθτικζσ εφαρμογζσ. 

Συγκεκριμζνα πρόκειται για μια εφαρμογι ςχεδιαςμζνθ για τθν εξυπθρζτθςθ προπονθτϊν 

και τθν ψυχαγωγία λατρϊν του ποδοςφαίρου. Μπορεί κάνεισ να εμβακφνει ςτα υπάρχοντα 

βαςικά ςυςτιματα του ποδοςφαίρου μακαίνοντασ ποικίλεσ πλθροφορίεσ για αυτά και 

όςον αφορά πλαίςια ιςτορικά κακϊσ και ςε ρόλουσ και κζςεισ παικτϊν ποδοςφαίρου. 

Επιπλζον μπορεί κάποιοσ να δθμιουργιςει το δικό του ςφςτθμα. 

Απευκφνεται κατά κφριο λόγο ςε αρχάριουσ προπονθτζσ, αλλά και γενικότερα ςτουσ φίλουσ 

του ποδοςφαίρου. 

Το iCoach παρζχει μια πλατφόρμα ςτθν οποία όλοι οι προπονθτζσ ζχουν τθν δυνατότθτα να 

κάνουν μια προςομοίωςθ των ςυςτθμάτων τα οποία κα χρθςιμοποιιςουν ςτουσ αγϊνεσ 

τουσ.  

Αρχικά ανοίγοντασ τθν εφαρμογι iCoach εμφανίηεται το logo τθσ εφαρμογθσ και ςτθν 

ςυνζχεια δίνονται 2 επιλογζσ, το clipboard και τo formations. 

Στο clipboard ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να δθμιουργιςει τα δικά του ςυςτιματα και 

ςτθν ςυνζχεια να τα αποκθκεφςει, μετακινϊντασ τουσ επιλεγμζνουσ παίχτεσ οι οποίοι 

εμφανίηονται ςαν κόκκινεσ βοφλεσ και τοποκετοφνται ςε οποιοδιποτε ςθμείο του γθπζδου. 

Στα formations ζχουμε τθ δυνατότθτα να βροφμε πλθροφορίεσ για τα βαςικά ςυςτιματα 

που ζχουν χρθςιμοποιθκεί. 

Το iCoach διαφζρει από άλλεσ παρόμοιεσ εφαρμογζσ ςτα εξισ: 

• Αρχικά παρουςιάηουμε αναλυτικά τα βαςικά ςυςτιματα του ποδοςφαίρου και πιο 

ςυγκεκριμζνα ςε ποιεσ καταςτάςεισ είναι ιδανικό να χρθςιμοποιθκοφν  

• Επίςθσ δίνουμε τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να βρει πλθροφορίεσ για τα 

προκειμζνα ςυςτιματα 

• Τζλοσ δίνουμε τθ δυνατοτθτα ςτον χριςτθ να δθμιουργιςει το δικό του ςφςτθμα. 



Σχεδίαση της εφαρμογής: 

 

 

: 



Προγραμματισμός της εφαρμογής 

Χρθςιμοποιικθκε το AppInventor, ζνα περιβάλλον οπτικοφ προγραμματιςμοφ ςτο νζφοσ, 

κατάλλθλο για αρχάριουσ προγραμματιςτζσ 

Screenshots από τον προγραμματιςμό τησ εφαρμογήσ 

Επιλογή ςχηματιςμοφ μέςα από μια λίςτα 

  



Εμφάνιςη κατάλληλησ εικόνασ και κειμένου ανάλογα με την επιλογή ςχηματιςμοφ 

 

Μετακίνηςη imagesprites πάνω ςε καμβά   


