
iDraw 

 
Περιγραφή της εφαρμογής: 
Η εφαρμογι iDraw είναι μια εφαρμογι που ζχει δθμιουργθκεί για κινθτά και tablet. Το 

είδοσ τθσ εφαρμογισ είναι ψυχαγωγικοφ τφπου. Οι χριςτεσ τθσ κα ζχουν πολλζσ 

δυνατότθτεσ, όπωσ:  

• Ζωγραφικι  

• Σχεδιαςμόσ  

• Επεξεργαςία φωτογραφιϊν 

Αρχικά όταν κα ανοίγει θ εφαρμογι κα εμφανίηεται το logo τθσ. Όταν ο χριςτθσ πατάει το 

logo, κα μεταβαίνει ςτθ δεφτερθ οκόνθ όπου κα εμφανίηονται δφο μπάρεσ, μία ςτο πάνω 

μζροσ τθσ οκόνθσ και μία ςτο κάτω. Η πάνω μπάρα κα προςφζρει 5 δυνατότθτεσ: 

Save to: Η αποκικευςθ του αντικειμζνου του χριςτθ ςτο αρχεία τθσ ςυςκευισ του. 

New: Η δθμιουργία ενόσ νζου αρχείου. 

Open: Το άνοιγμα ενόσ αρχείου από τα ιδθ υπάρχοντα αρχεία τθσ ςυςκευισ. 

Aναίρεςθ και επαναφορά : Ο χριςτθσ κα μπορεί να αναιρεί και να επαναφζρει τισ 

ενζργειεσ που ζκανε προθγουμζνωσ. 

Wipe: Διαγράφει ό,τι ζχουμε ηωγραφίςει πάνω ςτθν οκόνθ. 

Η αριςτερι μπάρα κα αποτελείται από ζνδεκα επιλογζσ: 

Στυλό: Με αυτό το εργαλείο ο χριςτθσ μπορεί να ςχεδιάηει και να αφινει το αποτφπωμα 

ενόσ ςτυλό. 

Μολφβι: Θα ςυμβαίνει το ίδιο με το ςτυλό, αλλά κα αφινει το αποτφπωμα ενόσ μολυβιοφ. 

Γόμα: Αυτι ςβινει τα αποτυπϊματα που αφινουν όλα τα υπόλοιπα εργαλεία. 



Κουβάσ: Ο χριςτθσ επιλζγει μία επιφάνεια να βάψει και με τθν χριςθ του κουβά θ 

επιφάνεια χρωματίηεται κατευκείαν. 

Φιλτράριςμα: Το εργαλείο αυτό επιλζγει ζνα χρϊμα που υπάρχει ςε μία φωτογραφία και ο 

χριςτθσ κζλει να το χρθςιμοποιιςει. 

Επιλογι Σχθμάτων: Στθν εφαρμογι κα υπάρχουν δφο διαφορετικά ςχιματα που ο χριςτθσ 

κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει.(τετράγωνο, κφκλοσ) 

Επιλογι: Δίνει τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να επιλζγει ζνα μζροσ του ςχεδίου και να το 

μετακινεί. 

Πλαίςιο Κειμζνου: Ειςαγωγι κειμζνου ςτον καμβά. 

 

Κάποιεσ από τισ παραπάνω δυνατότθτεσ δεν υπάρχουν ακόμθ ςε αυτιν τθν πρϊτθ ζκδοςθ 

τθσ εφαρμογισ αλλά παραμζνουν ςτα ςχζδια τθσ ομάδασ να τα υλοποιιςει ςε επόμενθ 

αναβάκμιςθ. 

  



Σχεδίαση της εφαρμογής: 

 

 

 

Σχζδια που χρηςιμοποιήθηκαν ςτην εφαρμογή 

Για τθν απεικόνιςθ των εργαλείων που μπορεί να χρθςιμοποιιςει ο χριςτθσ τθσ εφαρμογι, 

επιλζξαμε τα βαςικά ςχζδια τα οποία επεξεργαςτικαμε με τθ βοικεια ςχεδιαςτικϊν 

προγραμμάτων όπωσ το GIMP και το Photoshop. 

  

Παραδείγματα τζτοιων ςχεδίων φαίνονται παρακάτω: 

 

 

 



Προγραμματισμός της εφαρμογής 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ εφαρμογισ χρθςιμοποιικθκε το Appinventor, το οποίο δίνει τθ 

δυνατότθτα οπτικοφ προγραμματιςμοφ, βαςιςμζνου ςε blocks.  

Screenshots από τον προγραμματιςμό τησ εφαρμογήσ 

Λειτουργίεσ κουμπιών όπωσ επιλογή βαςικών χρωμάτων, επιλογή μεγζθουσ πζνασ 

  



Δημιουργία γραμμήσ, καθαριςμόσ καμβά, άνοιγμα αποθηκευμζνησ εικόνασ, δημιουργία 

νζου 

 

 

  



Δημιουργία και επιλογή χρώματοσ από παλζτα χρωμάτων   

 


