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Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί ως θερμοκρασιακός μετατροπέας. Δέχεται μια θερμοκρασία σε 
βαθμούς της κλίμακας Celsius και την μετατρέπει σε βαθμούς της κλίμακας Fahrenheit. Για τη 
μετατροπή χρησιμοποιεί ένα κουμπί με τίτλο Convert ενώ για την επαναφορά χρησιμοποιεί ένα 
κουμπί με τίτλο Reset. Να θεωρηθεί ότι ισχύει 𝐶 =   5/9(𝐹 − 32).  
 

         
 

 
 

 

 

 

Μεταφόρτωση αρχείων στο App Inventor 

Ανεβάζουμε στον υπολογιστή την αρχική εικόνα της εφαρμογής (temp.png), την εικόνα που 

εμφανίζεται μετά την μετατροπή σε Fahrenheit (temp2.jpg) καθώς και τον ήχο που ακούγεται 

κατά την μετατροπή (alert.mp3). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNER 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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Επεξεργασία Screen 

Τροποποιούμε τις ιδιότητες του στοιχείου Screen1 της οθόνης ως εξής: 

AppName: "Temp Converter"   

Title: "Temperature Converter" 

Icon: "temp.png" 

AlignHorizontal: Center  

  
 

Eισαγωγή Στοιχείων 

Εισάγουμε στην οθόνη το στοιχείο Label1 (User Interface) που θα δημιουργήσει ένα κενό χώρο 

στο πάνω μέρος της οθόνης. Ακολούθως, εισάγουμε το στοιχείο HorizontalArrangement1 

(Layout) μέσα στο οποίο θα τοποθετήσουμε το στοιχείο Label2 με περιεχόμενο "Celsius" και το 

στοιχείο TextBox1 (User Interface) μέσα στο οποίο θα πληκτρολογούμε την θερμοκρασία προς 

μετατροπή. Από κάτω εισάγουμε το στοιχείο Image1 (User Interface) που θα περιέχει την 

κεντρική εικόνα και στο τέλος εισάγουμε το στοιχείο HorizontalArrangement2 μέσα στο οποίο θα 

τοποθετηθούν τα στοιχείο Button1 και Button2 (User Interface) που θα προσομοιάζουν τα 

κουμπιά Convert και Reset.  

Component Νέο όνομα Properties 

Label1 GapLabel Text: " " 

HorizontalArrangement1 TextArea 

AlignHorizontal: Center 
AlignVertical: Center 
Height: 50 pixels 
Width: Fill parent 

Label2 CelsiusLabel 
FontBold: check 
FontSize: 32 
Text: "Celsius" 

TextBox1 CelsiusTextBox 
Width: Fill parent 
Hint: "write degrees here" 
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Image1 TempImage 
Picture: temp.png 
ScalePictureToFit: check 

HorizontalArrangement2 ConvertArea 
AlignHorizontal: Center 
AlignVertical: Center 
Width: Fill parent 

Button1 ConvertButton 

FontSize: 32 
Shape: rounded 
Text: "Convert" 
BackgroundColor: Blue 
TextColor: Yellow 

Button2 ResetButton 

FontSize: 32 
Shape: rounded 
Text: "Reset" 
BackgroundColor: Red 
TextColor: Blue 

                     
 

 

Eισαγωγή Στοιχείων Notifier και Sound 

Για την αναπαραγωγή του ήχου της μετατροπής θα χρησιμοποιήσουμε το αντικείμενο Sound1 

(μη ορατό) από την ομάδα Media. Επίσης, θα εισάγουμε το στοιχείο Notifier1 (μη ορατό) από 

την ομάδα User Interface, με το οποίο θα εμφανίζουμε μια ειδοποίηση (notification) στην οθόνη 

όταν πατάμε το κουμπί Convert χωρίς να έχουμε εισάγει κάποια θερμοκρασία προς μετατροπή.  

Component Νέο όνομα Properties 

Sound1 ConversionSound 
MinimumInterval: 500 
Source: alert.mp3 

Notifier1 ErrorNotifier 
BackgroundColor: Dark Grey 
TextColor: white 
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Στοιχεία Εφαρμογής 

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

        
 

 

 

 

 

Δημιουργία Μεταβλητών 

Δημιουργούμε δύο μεταβλητές με ονόματα celsius (θερμοκρασία που εισάγουμε στο πλαίσιο 

κειμένου) και fahrenheit (θερμοκρασία που υπολογίζουμε μετά την μετατροπή). 

 
 

Προγραμματισμός ConvertButton 

Όταν πατηθεί το κουμπί Convert πρέπει να αλλάξει η εικόνα της οθόνης, και να μετατραπεί το 

Label "Celsius" σε "Fahrenheit". Επίσης, γίνεται η αριθμητική μετατροπή της θερμοκρασίας από 

βαθμούς Celsius σε βαθμούς Fahrenheit βάσει του τύπου 𝐶 =   5/9(𝐹 − 32). Από τον τύπο αυτόν 

προκύπτει ότι 𝐹 =   9/5(𝐶 + 32). 

Σε περίπτωση που πατήσουμε το κουμπί Convert χωρίς να έχουμε πληκτρολογήσει κάποια τιμή 

στο πλαίσιο κειμένου προς μετατροπή, τότε εμφανίζεται ειδοποίηση σφάλματος μέσω της 

εντολής ShowAlert του στοιχείου Notifier ως εξής: 

 
 

BLOCKS EDITOR 
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Όταν γίνει η μετατροπή, θα πρέπει το κουμπί Convert να απενεργοποιείται ώστε να μην μπορεί 

να ξαναπατηθεί πριν πατηθεί το κουμπί Reset. 

Ο τελικός προγραμματισμός του στοιχείου ConvertButton είναι ο ακόλουθος: 

 
 

Προγραμματισμός ResetButton 

Όταν πατηθεί το κουπί Reset, πρέπει να αλλάξει και πάλι η κεντρική εικόνα στην αρχική, να 

μετατραπεί το Label από "Fahrenheit" σε "Celsius" και να εκκενωθεί το πλαίσιο κειμένου ώστε να 

μπορεί να δεχθεί νέα τιμή προς μετατροπή. Τέλος, πρέπει να ενεργοποιηθεί το κουμπί Convert 

ώστε να μπορεί πάλι να λειτουργήσει για μια νέα μετατροπή. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Να βελτιώσετε την εφαρμογή Temp Converter έτσι ώστε να δίνει την δυνατότητα για αμφίδρομη 
μετατροπή θερμοκρασίας μεταξύ των κλιμάκων Celsius και Fahrenheit. Σε κάθε μετατροπή η 
εικόνα θα διαμορφώνεται ανάλογα, δείχνοντας αντίστοιχα ένα θερμόμετρο σε κλίμακα Celsius ή 
ένα θερμόμετρο σε κλίμακα Fahrenheit. 
 

                    
 

Tip1: Μετονομάζουμε κάποια από τα υπάρχοντα αντικείμενα της εφαρμογής έτσι ώστε να έχουν 

πιο χαρακτηριστικά ονόματα π.χ. η ετικέτα CelsiusLabel μετονομάζεται σε TempLabel γιατί μπορεί 

να αναφέρεται εκτός από την κλίμακα Celsius και στη κλίμακα Fahrenheit. Επίσης, το πλαίσιο 

κειμένου CelsiusTextbox μετονομάζεται σε TempTextbox. 

                    
 

 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 
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Tip2: Ανεβάζουμε 2 ακόμα αρχεία εικόνας στα Media Files που θα εμφανίζονται ανάλογα με τη 

θερμοκρασιακή κλίμακα στην οποία γίνεται η μετατροπή, τα όποια θα έχουν ονόματα celsius.jpg 

και fahrenheit.jpg αντίστοιχα.  

               
 

Tip3: Βελτιώνουμε τον προγραμματισμό του κουμπιού ConvertButton έτσι ώστε να 

αντιλαμβάνεται ποια είναι η τρέχουσα θερμοκρασιακή κλίμακα (Celsius η Fahrenheit) όταν 

γίνεται η μετατροπή. 

Αυτό γίνεται με τη χρήση μιας δομής if – elseif, η οποία ελέγχει αν το στοιχείο TempLabel έχει ως 

τιμή του το κενό (χρήση ειδοποίησης σφάλματος), την ετικέτα Celsius (μετατροπή σε κλίμακα 

Fahrenheit) ή την ετικέτα Fahrenheit (μετατροπή σε κλίμακα Celsius). 

 

 


