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Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί ως αριθμομηχανή που θα εκτελεί όλες τις βασικές αριθμητικές 
πράξεις, δηλαδή πρόσθεση (+), αφαίρεση (-), πολλαπλασιασμό (*) και διαίρεση(/). Επίσης, σε 
περίπτωση που θα θέλουμε να ακυρώσουμε ένα υπολογισμό, θα έχει τη δυνατότητα 
καθαρισμού της οθόνης μέσω του κουμπιού CL. 
 

 
 

 

 

 

 

Μεταφόρτωση αρχείων στο App Inventor 

Ανεβάζουμε στον υπολογιστή την εικόνα της αριθμομηχανής (calc.png) η οποία θα λειτουργήσει 

ως το εικονίδιο της εφαρμογής. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNER 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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Επεξεργασία Screen 

Τροποποιούμε τις ιδιότητες του στοιχείου Screen1 της οθόνης ως εξής: 

AppName: "calculator"   

Title: "Calculator" 

Icon: "calc.png" 

AlignHorizontal: Center  

ScreenOrientation: Portrait 

 
 

Eισαγωγή Στοιχείων 

Εισάγουμε στην οθόνη το στοιχείο HorizontalArrangement1 (Layout) μέσα στο οποιο θα 

τοποθετήσουμε το στοιχείο Label1 (User Interface) το οποίο θα αντιπροσωπεύει το καντράν της 

αριθμομηχανής και το στοιχείο Label2 που θα δημιουργεί ένα διάκενο στα δεξιά του καντράν. 

Ακολούθως, θα εισάγουμε ένα στοιχείο Label3 το οποίο θα δημιουργεί ένα κενό χώρο κάτω από 

το καντράν της οθόνης και αμέσως μετά θα εισάγουμε το στοιχείο TableArrangement1 (Layout) 

το οποίο θα δημιουργεί μια τετραγωνική διάταξη στοιχείων 4x4 (δηλαδή 4 γραμμές και 4 στήλες) 

μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν τα στοιχεία Button1, Button2 έως και Button16 τα οποία θα 

προσομοιάζουν τα 16 κουμπιά της αριθμομηχανής ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 / 
4 5 6 * 

7 8 9 - 

CL 0 = + 
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Component Νέο όνομα Properties 

HorizontalArrangement1 DialArea 

AlignHorizontal: Right 
AlignVertical: Center 
BackgroundColor: Black 
Height: 60 pixels 
Width: Fill parent 

Label1 MainLabel 

FontSize: 36 
Width: Fill parent 
Text: "0" 
TextAlignment: Right 
TextColor: White 

Label2 SpaceLabel 
FontSize: 24 
Width: 10 pixels 
Text: " " 

Label3 GapLabel Text: " " 

TableArrangement1 ButtonArea 
Columns: 4 
Rows: 4 

Button1 Button1 

FontBold: check 
FontSize: 24 
Height: 60 pixels 
Width: 60 pixels 
Text: "1" 
TextAlignment: Center 

Button2 Button2 

FontBold: check 
FontSize: 24 
Height: 60 pixels 
Width: 60 pixels 
Text: "2" 
TextAlignment: Center 

Button3 Button3 

FontBold: check 
FontSize: 24 
Height: 60 pixels 
Width: 60 pixels 
Text: "3" 
TextAlignment: Center 

Button4 Button_dia 

FontBold: check 
FontSize: 24 
Height: 60 pixels 
Width: 60 pixels 
Text: "/" 
TextAlignment: Center 

Button5 Button4 

FontBold: check 
FontSize: 24 
Height: 60 pixels 
Width: 60 pixels 
Text: "4" 
TextAlignment: Center 



http://www.zioulas.gr Ε. Χ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής)   5  

Button6 Button5 

FontBold: check 
FontSize: 24 
Height: 60 pixels 
Width: 60 pixels 
Text: "5" 
TextAlignment: Center 

Button7 Button6 

FontBold: check 
FontSize: 24 
Height: 60 pixels 
Width: 60 pixels 
Text: "6" 
TextAlignment: Center 

Button8 Button_epi 

FontBold: check 
FontSize: 24 
Height: 60 pixels 
Width: 60 pixels 
Text: "*" 
TextAlignment: Center 

Button9 Button7 

FontBold: check 
FontSize: 24 
Height: 60 pixels 
Width: 60 pixels 
Text: "7" 
TextAlignment: Center 

Button10 Button8 

FontBold: check 
FontSize: 24 
Height: 60 pixels 
Width: 60 pixels 
Text: "8" 
TextAlignment: Center 

Button11 Button9 

FontBold: check 
FontSize: 24 
Height: 60 pixels 
Width: 60 pixels 
Text: "9" 
TextAlignment: Center 

Button12 Button_plin 

FontBold: check 
FontSize: 24 
Height: 60 pixels 
Width: 60 pixels 
Text: "-" 
TextAlignment: Center 

Button13 Button_CL 

FontBold: check 
FontSize: 24 
Height: 60 pixels 
Width: 60 pixels 
Text: "CL" 
TextAlignment: Center 
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Button14 Button0 

FontBold: check 
FontSize: 24 
Height: 60 pixels 
Width: 60 pixels 
Text: "0" 
TextAlignment: Center 

Button15 Button_ison 

FontBold: check 
FontSize: 24 
Height: 60 pixels 
Width: 60 pixels 
Text: "=" 
TextAlignment: Center 

Button16 Button_sin 

FontBold: check 
FontSize: 24 
Height: 60 pixels 
Width: 60 pixels 
Text: "+" 
TextAlignment: Center 

               

Στοιχεία Εφαρμογής 

Τα στοιχεία που έχουμε εισάγει μέχρι στιγμής στην εφαρμογή είναι τα ακόλουθα: 
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Αρχικοποίηση Μεταβλητών 

Αρχικά δημιουργούμε 3 μεταβλητές με ονόματα number, result και action. Η μεταβλητή number 
θα αποθηκεύει τον αριθμό που πληκτρολογεί ο χρήστης κάθε φορά στην αριθμομηχανή. Η 
μεταβλητή result θα αποθηκεύει τον πρώτο αριθμό που πληκτρολόγησε ο χρήστης καθώς και το 
αποτέλεσμα μιας πράξης. Η μεταβλητή action θα αποθηκεύει το σύμβολο της πράξης που ζήτησε 
ο χρήστης (+, -, * /). 

 
 

Δημιουργία Διαδικασίας makeNumber 

Δημιουργούμε μια διαδικασία με όνομα makeNumber η οποία θα παίρνει σαν παράμετρο το 
ψηφίο που πατάει κάθε φορά ο χρήστης και θα το ενώνει με τον υπόλοιπο αριθμό που έχει ήδη 
πληκτρολογηθεί. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης έχει ήδη πληκτρολογήσει το ψηφίο 4 και στη 
συνέχεια πατήσει το ψηφίο 3, η διαδικασία θα πρέπει :  

1. να τα ενώνει (δηλαδή να φτιάχνει το 43),  
2. να αποθηκεύει το αποτέλεσμα στην μεταβλητή number και  
3. να εμφανίζει στην ετικέτα MainLabel τον νέο αριθμό που σχηματίστηκε 

 

 

Αφού ολοκληρώσουμε τη παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει να την καλέσουμε κατάλληλα όταν ο 
χρήστης αγγίζει κάποιο από τα αριθμητικά ψηφία. Για παράδειγμα:  

 όταν ο χρήστης πατάει το κουμπί Button1, θα πρέπει να καλούμε τη διαδικασία 
makeNumber στέλνοντας της ως παράμετρο την τιμή 1. 

 όταν ο χρήστης πατάει το κουμπί Button2, θα πρέπει να καλούμε τη διαδικασία 
makeNumber στέλνοντας της ως παράμετρο την τιμή 2. 

 όταν ο χρήστης πατάει το κουμπί Button3, θα πρέπει να καλούμε τη διαδικασία 
makeNumber στέλνοντας της ως παράμετρο την τιμή 3. 

 κ.ο.κ. 

 

BLOCKS EDITOR 
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Δημιουργία Διαδικασίας clearCalc 
Δημιουργούμε μια διαδικασία με όνομα clearCalc η οποία θα καθαρίζει το καντράν από τα 
δεδομένα που έχουν πληκτρολογηθεί στην αριθμομηχανή.  

Συγκεκριμένα, η διαδικασία αυτή θα θέτει ξανά τις αρχικές τιμές των 3 μεταβλητών.  

 
Αφού ολοκληρώσουμε την παραπάνω διαδικασία, θα την καλούμε κάθε φορά που ο χρήστης θα 
πατάει το κουμπί καθαρισμού CL.  

Επίσης, θα θέτουμε στο κείμενο της ετικέτας MainLabel  της αριθμομηχανής το 0. 

 
 
 

Δημιουργία Διαδικασίας actionClicked 

Δημιουργούμε μια ακόμα διαδικασία με όνομα actionClicked η οποία θα ενεργοποιείται όταν ο 
χρήστης πατάει ένα από τα κουμπιά με τις αριθμητικές πράξεις.  
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Η διαδικασία θα δέχεται σαν παράμετρο το σύμβολο της πράξης (+, -, *, /) που επέλεξε ο χρήστης 
και στη συνέχεια θα εκτελεί τις παρακάτω ενέργειες :  

1. Θα ελέγχει αν η μεταβλητή number έχει κάποια τιμή διαφορετική από το κενό «». Αυτός ο 
έλεγχος είναι απαραίτητος, ώστε να μην επιτρέπουμε στον χρήστη να επιλέγει αριθμητική 
πράξη πριν πληκτρολογήσει κάποιον αριθμό.  

2. Στην περίπτωση που η μεταβλητή number έχει τιμή:  

 Θα αποθηκεύει το σύμβολο της πράξης που επιλέχθηκε στην μεταβλητή action.  

 Θα αποθηκεύει την τιμή της μεταβλητής number στην μεταβλητή result.  

 Θα θέτει το κείμενο του στοιχείου MainLabel ίσο με το σύμβολο της πράξης που 
επιλέχθηκε.  

 Θα θέτει την τιμή της μεταβλητής number ίση με το κενό αλφαριθμητικό «».  

 

Αφού ολοκληρώσουμε την παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει να την καλέσουμε κατάλληλα όταν ο 
χρήστης αγγίζει κάποιο από τα κουμπιά των αριθμητικών πράξεων. Για παράδειγμα:  

 όταν ο χρήστης πατάει το κουμπί Button_sin, θα πρέπει να καλούμε τη διαδικασία 
actionClicked στέλνοντας της ως παράμετρο την τιμή +. 

 όταν ο χρήστης πατάει το κουμπί Button_plin, θα πρέπει να καλούμε τη διαδικασία 
actionClicked στέλνοντας της ως παράμετρο την τιμή -. 

 κ.ο.κ. 

 
 
 

Δημιουργία Διαδικασίας calcResult 

Δημιουργούμε μια τελευταία διαδικασία με όνομα calcResult η οποία είναι και η πιο σημαντική 
διαδικασία που θα ενεργοποιείται όταν ο χρήστης αγγίξει το κουμπί =.  
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Οι ενέργειες που εκτελεί η διαδικασία αυτή είναι:  

1. Θα ελέγχει αν η μεταβλητή result έχει τιμή διαφορετική από το 0 και ταυτόχρονα η 
μεταβλητή number τιμή διαφορετική από το κενό «». Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου 
να μην γίνονται πράξεις όταν ο χρήστης δεν θα έχει πληκτρολογήσει και τους δύο 
αριθμούς.  

2. Σε περίπτωση που ο παραπάνω έλεγχος είναι εντάξει, τότε η εφαρμογή:  

 Θα ελέγχει ποια από τις 4 πράξεις ζήτησε ο χρήστης και ανάλογα θα ενημερώνει την 
τιμή της μεταβλητής result.  

 Θα θέτει το κείμενο της ετικέτας MainLabel ίσο με την τιμή της μεταβλητής result.  

 Θα καλεί τη διαδικασία clearCalc που καθαρίζει την αριθμομηχανή 

 
Τέλος, αφού ολοκληρώσουμε τη παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να την καλέσουμε κατάλληλα 
όταν ο χρήστης αγγίζει το κουμπί = . 

 


