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App Inventor инсталация 

 

Основен линк на App Inventor   http://appinventor.mit.edu 

 

Линк за инсталация 

 

Пряк линк към инсталацията 

http://appinventor.mit.edu/explore/content/setup-mit-app-inventor.html 

 

Създаване на акаунт в google 

https://accounts.google.com или gmail.com 

 

 

 

http://appinventor.mit.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/content/setup-mit-app-inventor.html
https://accounts.google.com/
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http://beta.appinventor.mit.edu/ или  

 

 

 

Създаване на нов проект с New 

 

Име на проекта 

Изисквания: започва с буква и може да съдържа само букви, 

цифри и подчертаващо тире 

  

http://beta.appinventor.mit.edu/
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А всички досега направени проекти са в My Projects 

 

При създаването на проекта  Design 

Components (визуални компоненти) – за проектиране на графичния 

потребителски интерфейс на проекта 

 

В примера горе е сложен етикет (Label) – в дясно в полето за текст е 

написано Cat Again, сменен е фона с оранжев. 

Сложен е бутон. Сложена е върху бутона картинка. 

 

Block Editor (редактор на блокове) – за създаване на логиката на 

приложението 
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В него е направено следното действие – събитието натискане на бутона 

и play на звука. 

Звукът е невидима компонента, вкаран в проекта чрез Palette с 

компоненти Media. 

Package to Phone – подготовка за изпращане към телефон  

Емулация – процес, при който заменяме липсващ хардуер със софтуер. 

В случая нямаме мобилен телефон с андроид и заменяме липсващия 

телефон с програма, която изглежда като него, за да гледаме резултатите.  

 

New Emulation 

 

Connect to Device 
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Когато излезе последното състояние в дясно завлачваме ключа към 

звука и приложението се зарежда в прозорчето на емулатора. 

 

Приложението се появява в прозореца на емулатора на телефона и 

можем да го изпълняваме. 
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Създайте подобен проект 

Да се направи проект, в който да сложим наша снимка върху бутон и 

при натискането му да се възпроизвежда звук, който казва как се казваме. 

Помощни полезни приложения! 

http://www.recordmp3.org – online програма за записване на звук в mp3  

http://pixlr.com – online програма за фото-редакция  

 

http://www.recordmp3.org/
http://pixlr.com/

