
ΕΚΚΙΝΗΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Δημιουργία χάρτη του 

συγκεκριμένου τύπου

openStreetMap

terrain

watercolor

satelite

Υπμζηενηδόμεκμη ηύπμη πανηώκ
openStreetMap : www.openstreetmap.org

terrain(ακάγιοθμ) : maps.stamen.com

watercolor(οδνόπνωμα) : maps.stamen.com

satelite(δμνοθόνμξ) : www.arcgis.com

ημείωση:

Μετά τη δημιουργία, οι λειτουργίες βίντεο και 

υπόβαθρων προσωρινά αναστέλλονται.
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ΕΚΚΙΝΗΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Δημιουργία χάρτη του 

συγκεκριμένου τύπου

Όταν ο χάρτης φορτωθεί για πρώτη φορά μεταδίδεται εσωτερικά το 

μήνυμα

Κάθε φορά που ο χάρτης αλλάζει(λόγω μετακίνησης ή αλλαγής ζουμ) 

μεταδίδεται το μήνυμα

Σα δύο αυτά μηνύματα είναι πολύ σημαντικά όταν θέλουμε να 

αναπροσαρμόσουμε τις θέσεις μορφών πάνω στο χάρτη όταν αυτός 

αλλάζει(πχ να έχουμε κάποιες μορφές σε σταθερό γεωγραφικό σημείο -

δες μορφή pin στο παράδειγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου)



Αλλαγή τύπου του χάρτη

Αλλαγή τύπου του προβαλλόμενου χάρτη (ο χάρτης θα πρέπει να έχει 

δημιουργηθεί)

Γηα ημοξ οπμζηενηδόμεκμοξ ηύπμοξ πανηώκ, δεξ ηε βμήζεηα ημο μπιμθ



ΣΕΡΜΑΣΙΜΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαγραφή του προβαλλόμενου χάρτη από τη σκηνή.

Για να ξαναλειτουργήσουν οι χάρτες θα πρέπει να εκτελεστεί το μπλοκ

Οη ιεηημονγίεξ βίκηεμ θαη οπόβαζνωκ ηεξ ζθεκήξ επηζηνέθμοκ.



Επιστρέφει την τιμή του 

ζουμ (μεγέθυνσης) του 

χάρτη

Η τιμή του ορίζεται από τα 

διπλανά μπλοκ

Καηά ηε δεμημονγία ημο πάνηε, ε ηημή ημο δμομ μνίδεηαη ζημ 3.
Οη απμδεθηέξ ηημέξ είκαη μεηαλύ 1 θαη 20.



Αλλαγή της τιμής του ζουμ 

(μεγέθυνσης) του χάρτη

Σα δύο πρώτα μπλοκ 

αυξάνουν ή μειώνουν την τιμή 

του κατά μία μονάδα. Σα όρια 

των τιμών είναι μεταξύ 3 και 

19.

Σο τρίτο μπλοκ ορίζει ακριβώς την τιμή του με επιτρεπόμενα 

όρια μεταξύ 1 και 20.

Η ηημή ημο δμομ επηζηνέθεηαη από ημ μπιμθ



Γεωγραφικές 

συντεταγμένες του 

κέντρου του χάρτηΓεωγραφικό Πλάτος(latitude):

Η (κατακόρυφη) γωνία μεταξύ του σημείου 

και του Ισημερινού

(90-Βόρειος πόλος … -90 –Νότιος Πόλος)

Γεωγραφικό Μήκος(longitude):

Η (οριζόντια) γωνία μεταξύ του σημείου και 

του πρώτου μεσημβρινού(Γκρίνουιτς)

(-180 … 180)

Περισσότερα στο

https://el.wikipedia.org/wiki/Γεωγραφικές_συντετα
γμένες

ΠΡΟΟΧΗ
Καμξμικά ξι ζρμηεηαγμέμεπ δίμξμηαι ωπ (μήκξπ,πλάηξπ) πξρ αμηιζηξιςξύμ ζηα (x,y) 
εμόπ ζρζηήμαηξπ ανόμωμ.
Οι ιζηξζελίδεπ ςαοηώμ όμωπ(Google maps, Bing maps, Open Street Maps κ.α) 
ποξβάλξρμ ηιπ ζρμηεηαγμέμεπ ζηιπ διερθύμζειπ ηξρπ αμηίζηοξθα, δηλαδή (πλάηξπ, 
μήκξπ) ή (latitude, longitude).
Για ποακηικξύπ λόγξρπ η εθαομξγή επίλενε ηξ δεύηεοξ, δηλαδή (πλάηξπ, μήκξπ)

https://el.wikipedia.org/wiki/�����������_�������������
https://el.wikipedia.org/wiki/�����������_�������������
https://el.wikipedia.org/wiki/�����������_�������������


Θέτει το κέντρο του χάρτη στις γεωγραφικές 

συντεταγμένες των ορισμάτων.

Οι συντεταγμένες δίνονται ως (πλάτος-latitude, μήκος-

longitude).

Εναλλακτικά χρησιμοποίησε το μπλοκ 

για να ορίσεις τις συντεταγμένες χρησιμοποιώντας λίστα πχ.

Πενηζζόηενα γηα ηηξ γεωγναθηθέξ ζοκηεηαγμέκεξ ζα βνεηξ ζηε βμήζεηα ημο 
μπιμθ



Επιστρέφει τις γεωγραφικές 

συντεταγμένες ενός 

σημείου της οθόνης.

Οι συντεταγμένες επιστρέφονται ως (πλάτος-latitude, μήκος-

longitude)

Πενηζζόηενα γηα ηηξ γεωγναθηθέξ ζοκηεηαγμέκεξ ζα βνεηξ ζηε βμήζεηα ημο 
μπιμθ

Σο αποτέλεσμα επηρεάζεται από το 

γεωγραφικό κέντρο του χάρτη και την 

τιμή του ζουμ. 

Σο ζουμ επηρεάζει την ακρίβεια του 

αποτελέσματος.



Επιστρέφει τη θέση του γεωγραφικού σημείου στη 

σκηνή

Οι συντεταγμένες δίνονται ως (πλάτος-latitude, μήκος-

longitude).

Σο αποτέλεσμα επηρεάζεται από την τιμή του ζουμ.

Εκαιιαθηηθά μπμνείξ κα πνεζημμπμηήζεηξ ημ παναθάηω μπιμθ γηα κα δώζεηξ 
ηηξ ζοκηεηαγμέκεξ ωξ ιίζηα.



Μετακινεί το κέντρο του 

χάρτη οριζόντια και 

κατακόρυφα κατά τον 

αριθμό των pixel που 

ορίζονται

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ
Γηα κα μεηαθηκήζεηξ ημκ πάνηε με ημ πμκηίθη πνεζημμπμίεζε ημ μπιμθ 



Ο χάρτης κινείται 

ακολουθώντας το δείκτη 

του ποντικιού μέχρι να 

συμβεί η συνθήκη που 

ορίζεται

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ
Η παναπάκω εκημιή μαξ επηηνέπεη κα πενηεγεζμύμε ζημ πάνηε με ημκ ηνόπμ 
πμο ημ θάκμομε ζηα Google maps, Bing maps θιπ



Επιτρέπουν στην εφαρμογή 

να εντοπίσει τις 

γεωγραφικές 

συντεταγμένες της 

τοποθεσίας μας

Εφόσον ο εντοπισμός είναι 

επιτυχής, η τοποθεσία μας 

επιστρέφεται από το παρακάτω 

μπλοκ.

ΠΡΟΟΧΗ
Γηα κα ιεηημονγήζεη ημ παναπάκω μπιμθ, ζα πνέπεη ημ Snap κα είκαη 
δεμμζηεομέκμ ζε αζθαιή ηζηόημπμ (https) ή ημπηθά (localhost).
Γηα κα γίκεη μ εκημπηζμόξ ζα πνέπεη κα δώζμομε ηε ζπεηηθή άδεηα ζηεκ 
ενώηεζε πμο ζα μαξ γίκεη.



Επιστρέφει την χιλιομετρική απόσταση μεταξύ δύο 

σημείων του χάρτη που ορίζονται από συντεταγμένες 

οθόνης.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
• Η απόζηαζε αθμνά ηεκ εοζεία μεηαλύ ηωκ ζεμείωκ θαη όπη ηεκ μδηθή 
δηαδνμμή.
• Η αθνίβεηα επενεάδεηαη από ηεκ ηημή ημο δμομ. Γηα πενηζζόηενε αθνίβεηα 
πνεζημμπμηείζηε ημ 



Επιστρέφει την χιλιομετρική απόσταση μεταξύ δύο 

σημείων του χάρτη που ορίζονται από γεωγραφικές 

συντεταγμένες

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ
Τμ ζογθεθνημέκμ μπιμθ είκαη αθνηβέζηενμ από ημ 

δηόηη δεκ επενεάδεηαη από ηεκ ηημή ημο δμομ.

Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μπλοκ



Μπλοκ για δημιουργία animation

Μετακινεί το κέντρο του χάρτη στο συγκεκριμένο σημείο με 

animation διάρκειας του οριζόμενου χρόνου (1 δευτ).

Εναλλακτικά (με λίστα)

Μπορούμε επίσης …

Αλλάζει το ζουμ κατά την οριζόμενη τιμή(πχ 10) με animation 

διάρκειας του χρόνου που δίνουμε(πχ 1 δευτ)


