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Η εφαρμογή αυτή προβάλει μια παλέτα χρωμάτων στην οθόνη και δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να 

ζωγραφίσει ό,τι σχέδιο θέλει πάνω σε μία εικόνα (π.χ. γάτα). Ο χρήστης επιλέγει το χρώμα που επιθυμεί 

και σύρει το δάχτυλό του στην οθόνη. Για να σβήσει το σχέδιο και να καθαρίσει την οθόνη πατάει 

κατάλληλο κουμπί με ετικέτα “Clean the Screen” ή κουνάει τη συσκευή του τηλεφώνου.  

 

            
 

 
 

 

 

 

Εισαγωγή HorizontalArrangement (Layout palette) 

Εισάγουμε το στοιχείο HorizontalArrangement1 και αλλάζουμε τις ιδιότητες: 

BackgroundColor: Black 

AllignHorizontal: Center 

AllignVertical: Center 

Height: 50 pixels 

Width: Fill parent 

 

 

DESIGNER 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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Εισαγωγή 4 Buttons (Layout palette) 

Εισάγουμε τα στοιχεία Button1, Button2, Button3 και Button4 μέσα στο στοιχείο 

HorizontalArrangement1. 

Μετονομάζουμε τα στοιχεία σε BlueButton, RedButton, GreenButton και YellowButton αντίστοιχα 

και αλλάζουμε τις ιδιότητες τους: 

BlueButton RedButton GreenButton YellowButton 

BackgroundColor: Blue 
Text: " " 
Width: 50 pixels 
Height: 50 pixels 

BackgroundColor: Red 
Text: " " 
Width: 50 pixels 
Height: 50 pixels 

BackgroundColor: Green 
Text: " " 
Width: 50 pixels 
Height: 50 pixels 

BackgroundColor: Yellow 
Text: " " 
Width: 50 pixels 
Height: 50 pixels 

 

 

 

Μεταφόρτωση αρχείων (Media) 

Μεταφορτώνουμε το αρχείο εικόνας (Source: kitty.png) στα Media files:  

  

           

 

Εισαγωγή Canvas (Drawing & Animation palette) 

Εισάγουμε το στοιχείο Canvas1 μετά το στοιχείο HorizontalArrangement1. 

Αλλάζουμε τις ιδιότητες του στοιχείου. 

 

BackgroundImage: kitty.png 

Height: Fill parent 

Width: Fill parent 

PaintColor: Black 
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Εισαγωγή Button (User Interface palette) 

Εισάγουμε το στοιχείο Button5 κάτω από το στοιχείο Canvas1. 

Μετονομάζουμε το στοιχείο Button5 σε ClearButton και αλλάζουμε τις ιδιότητες του. 

BackgroundColor: green 

FontBold: Check 

FontSize: 16 

Height: Automatic 

Width: Fill parent 

Text: “Clean the Screen” 

TextColor: Blue 

 

                        
 
Εισαγωγή AccelerometerSensor (Sensors palette) 

Εισάγουμε το στοιχείο AccelerometerSensor1 (μη ορατό, invisible). 
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Προγραμματισμός του Canvas1 

 
 

Προγραμματισμός των BlueButton, RedButton, GreenButton, YellowButton 

 
 

Προγραμματισμός του ClearButton 

 
 

Προγραμματισμός του AccelerometerSensor1 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCKS EDITOR 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Να βελτιώσετε την εφαρμογή Digital Doodle με την προσθήκη και άλλων λειτουργιών. Η 

εφαρμογή εκτός από την επιλογή χρωμάτων, θα διαθέτει 3 ακόμα στοιχεία. Το κουμπί Take a 

Picture θα επιτρέπει στον χρήστη να τραβήξει μια φωτογραφία με την κάμερα του κινητού και να 

την τοποθετεί στην οθόνη, το κουμπί Clear θα καθαρίζει την οθόνη από τις ζωγραφιές ενώ με τη 

βοήθεια ενός μεταβολέα (slider) θα μπορούμε να επιλέξουμε το πάχος του στυλό όταν θα 

ζωγραφίζουμε την οθόνη. 

 
 

Tip 1: Για τον υπολογισμό του πάχους του στυλό θα χρησιμοποιήσουμε μια μεταβλητή με όνομα 

dotsize η οποία θα αρχικοποιείται με την τιμή 2 και στην συνέχεια θα παίρνει την τιμή που 

επιλέγουμε στον μεταβολέα (από 2 έως 20). 

 
 

Tip 2: Για να τραβήξουμε μια φωτογραφία με την κάμερα του κινητού, θα δημιουργήσουμε ένα 

κουμπί με όνομα Take a Picture το οποίο όταν πατηθεί θα ενεργοποιεί την κάμερα του 

κινητού για λήψη εικόνας.  

Ταυτόχρονα, πρέπει να εισάγουμε ένα στοιχείο Camera (παλέτα Media) το οποίο είναι μη 

ορατό και μας επιτρέπει να τραβήξουμε μια φωτογραφία με την εντολή Camera.TakePicture.  

Μετά το τράβηγμα της φωτογραφίας, μπορούμε να τοποθετήσουμε της εικόνα στο 

background του canvas. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε το event When 

Camera.AfterPicture με το οποίο περιγράφουμε τι θα συμβεί αφού τραβηχτεί η εικόνα. 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 
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Tip 3: Προγραμματίζουμε ξανά το στοιχείο Canvas1 έτσι ώστε όταν σύρουμε το δάκτυλό μας στην 

οθόνη, το πάχος του στυλό να μην είναι σταθερό αλλά να αλλάζει σύμφωνα με την επιλογή 

που έχουμε κάνει στο μεταβολέα.  

Επίσης προσθέτουμε ένα ακόμα event με όνομα When Canvas.Touched το οποίο περιγράφει 

ότι όταν ακουμπήσουμε την οθόνη δημιουργούμε μια κουκίδα με πάχος ανάλογο της τιμής 

του μεταβολέα. 

 


