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Η εφαρμογή αυτή είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο χρήστης κατευθύνει στην οθόνη μία πασχαλιά 
(ladybug) μέσω της κλίσης του κινητού (αριστερά-δεξιά και πάνω-κάτω). Σκοπός του παιχνιδιού 
είναι η πασχαλιά να φάει όσο το δυνατό περισσότερα έντομα (aphids) τα οποία κινούνται 
τυχαία στο χώρο, ώστε να πετύχει μεγαλύτερο σκορ και να κερδίσει περισσότερη ενέργεια. Στην 
οθόνη κινείται επίσης και ένας βάτραχος ο οποίος καταδιώκει την πασχαλιά για να την φάει. 
Τέλος, μια κόκκινη γραμμή στο κάτω μέρος της οθόνης δείχνει συνεχώς της ενέργεια που 
απομένει στην πασχαλιά η οποία βρίσκεται σε συνεχόμενη φθίνουσα πορεία. Το παιχνίδι 
τελειώνει όταν η πασχαλιά μείνει χωρίς ενέργεια ή όταν ο βάτραχος καταφέρει να την φάει.   
 

 
 

 

 

 

 

Μεταφόρτωση αρχείων στο App Inventor 

Ανεβάζουμε στον υπολογιστή την εικόνα της πασχαλιάς (ladybug.png), της πεθαμένης πασχαλιάς 

(dead_ladybug.png), του εντόμου (aphid.png) και του βατράχου (frog.png). Επίσης, ανεβάζουμε 

τον ήχο που κάνει η πασχαλιά όταν τρώει ένα έντομο (aphid.mp3) και τον ήχο που κάνει ο 

βάτραχος όταν τρώει την πασχαλιά (frog.wav). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNER 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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Επεξεργασία Screen 

Τροποποιούμε τις ιδιότητες του στοιχείου Screen1 της οθόνης ως εξής: 

AppName: "Ladybug Chase"   

Title: "Ladybug Chase" 

Icon: "ladybug.png" 

BackgroundColor: green  

ScreenOrientation: Portrait (η οθόνη μένει σταθερή όταν γυρίζει η συσκευή) 

 

Εισαγωγή Στοιχείων 

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

τοποθετήσουμε το στοιχείο Button1 (User Interface) που θα αντιπροσωπεύει το κουμπί 

επανεκκίνησης (Restart) του παιχνιδιού. 

Ακολούθως, εισάγουμε ένα στοιχείο Canvas1 (Drawing & Animation) μέσα στο οποίο θα 

τοποθετήσουμε τρία ImageSprites (Drawing & Animation) που θα προσομοιάζουν τους ήρωες του 

παιχνιδιού: την πασχαλιά, το έντομο και τον βάτραχο. Οι βασικές ιδιότητες ενός ImageSprite είναι 

η Interval (πόσο συχνά μπορεί να κινείται ένα Sprite π.χ. 10 ms), η Heading (η κατεύθυνση προς 

την οποία κινείται π.χ. 0 για δεξιά, 90 για πάνω, 180 για αριστερά κλπ.) και η Speed (πόσα pixels 

καλύπτει κάθε φορά που κινείται). 

Ακριβώς από κάτω, εισάγουμε ένα ακόμα στοιχείο Canvas2 μέσα στο οποίο θα προβάλουμε την 

κόκκινη γραμμή ενέργειας της πασχαλιάς και πιο κάτω ένα στοιχείο Label1 το οποίο θα προβάλει 

συνεχώς το τρέχον σκορ του χρήστη. 

Τέλος, μέσα στην εφαρμογή εισάγουμε δύο στοιχεία ήχου, Sound1 (Media) για τον ήχο της 

πασχαλιάς και Sound2 για τον ήχο του βατράχου, ένα ρολόι Clock1 (Sensors) που θα ελέγχει την 

κίνηση των Sprites στην οθόνη και ένα στοιχείο OrientationSensor (Sensors) που θα ελέγχει την 

κλίση της συσκευής στις 3 διαστάσεις (πάνω - κάτω και αριστερά - δεξιά). 

Το στοιχείο OrientationSensor είναι ένα μη ορατό στοιχείο που ανιχνεύει την κλίση του συσκευής 

στο τρισδιάστατο χώρο. 

Component Νέο όνομα Properties 

HorizontalArrangement1 HorizontalArrangement1 
AlignHorizontal: Center 
Width: Fill parent 

Button1 RestartButton 

FontBold: check 
FontSize: 24 
Text: "Restart" 
Shape: rounded 

Canvas1 FieldCanvas 
Height: 300 pixels 
Width: Fill parent 
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ImageSprite1 Ladybug 
Interval: 10 
Picture: ladybug.png 
Rotates: No 

ImageSprite2 Aphid 

Interval: 10 
Picture: aphid.png 
Speed: 2 
Rotates: Yes 

ImageSprite3 Frog 

Interval: 100 
Picture: frog.png 
Speed: 5 
Rotates: No 

Canvas2 EnergyCanvas 
Height: 10 pixels 
Width: Fill parent 
LineWidth: 10 

Label1 ScoreLabel 

FontBold: check 
FontSize: 28 
Width: Fill parent 
Text: "Score = " 

OrientationSensor1 OrientationSensor1 Enabled: Yes 

Clock1 Clock1 TimerInterval: 10 

Sound1 FrogSound Source: "frog.wav" 

Sound2 AphidSound Source: "aphid.wav" 

 

Στοιχεία Εφαρμογής 

Τα στοιχεία που έχουμε εισάγει μέχρι στιγμής στην εφαρμογή είναι τα ακόλουθα: 
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Προγραμματισμός Clock1 

Το ρολόι χτυπάει κάθε 10 ms βάσει των ιδιοτήτων του και προκαλεί την ανανέωση της 

κατάστασης των Sprites μέσα από τρεις διαδικασίες που έχουμε κατασκευάσει και οι οποίες 

ενεργοποιούνται σε κάθε χτύπο του. Οι διαδικασίες αυτές έχουν ονόματα UpdateLadybug, 

UpdateAphid, και UpdateFrog. Επίσης, σε κάθε χτύπο του ρολογιού ανανεώνεται και το τρέχον 

σκορ του χρήστη με τη διαδικασία UpdateScore. Για την παρακολούθηση του σκορ (πόσες φορές 

η πασχαλιά τρώει ένα έντομο) δημιουργούμε μεταβλητή score με αρχική τιμή 0.  

 
 
 

Προγραμματισμός της Γραμμής Ενέργειας 

Η γραμμή ενέργειας της πασχαλιάς προβάλλεται μέσα στο στοιχείο EnergyCanvas υπό μορφή 

μιας κόκκινης γραμμής που φθίνει συνεχώς όσο το παιχνίδι εξελίσσεται. Το ύψος της θα είναι 10 

pixels και το πλάτος της θα είναι 300 pixels, όσο δηλαδή και η αρχική ενέργεια της πασχαλιάς. 

Για τον έλεγχο της ενέργειας, δημιουργούμε μια μεταβλητή 

με όνομα energy που αρχικοποιείται με την τιμή 300. 

Για τη σχεδίαση της γραμμής ενέργειας δημιουργούμε μια παραμετρική διαδικασία με όνομα 

DrawEnergyLine η οποία σχεδιάζει μια γραμμή στον οριζόντιο άξονα με χρήση δύο παραμέτρων: 

η παράμετρος length καθορίζει το μήκος της γραμμής και η παράμετρος color το χρώμα της 

γραμμής.  

 

Ακολούθως δημιουργούμε μια διαδικασία DisplayEnergy η οποία καλεί δύο φορές τη διαδικασία 

DrawEnergyLine. Στην πρώτη κλήση εμφανίζει μια λευκή γραμμή που καλύπτει όλο το εύρος του 

στοιχείου EnergyCanvas και στη δεύτερη κλήση εμφανίζει μια κόκκινη γραμμή που επικαλύπτει 

την λευκή με μήκος όσο η τρέχουσα τιμή της μεταβλητής energy.   

BLOCKS EDITOR 
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Προγραμματισμός διαδικασίας GameOver 

Το παιχνίδι αυτό ολοκληρώνεται όταν μηδενιστεί η ενέργεια της πασχαλιάς ή όταν ο βάτραχος 

καταφέρει να φάει την πασχαλιά. Και στις δύο περιπτώσεις, αφού το παιχνίδι τελειώνει, θα 

πρέπει να μηδενίζεται η ταχύτητα της πασχαλιάς μέσω της απενεργοποίησης της και να αλλάζει η 

εικόνα της σε μια πεθαμένη πασχαλιά. Οι ενέργειες αυτές γίνονται με τη διαδικασία GameOver. 

 

Προγραμματισμός διαδικασίας UpdateLadybug 

Η διαδικασία UpdateLadybug ανανεώνει την κατάσταση της πασχαλιάς σε κάθε χτύπο του 

ρολογιού. Αρχικά, μειώνει την ενέργεια της πασχαλιάς (μεταβλητή energy) κατά 0.5 μονάδες ανά 

10 ms και καλεί τη διαδικασία DisplayEnergy για την ανανέωση της γραμμής ενέργειας στην 

οθόνη. Σε περίπτωση που η μεταβλητή energy γίνει ίση με 0 αυτό σημαίνει ότι το παιχνίδι 

τελειώνει και καλείται η διαδικασία GameOver.  

Τέλος, χρησιμοποιούνται δύο βασικές ιδιότητες του στοιχείου OrientationSensor που είναι η 

Angle (δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία κλίνει η συσκευή σε μοίρες) και η Magnitude 

(δείχνει το ποσό της κλίσης της συσκευής από 0 για min έως 1 για max). Πολλαπλασιάζοντας το 

Magnitude με το 100, λέμε στην πασχαλιά να κινηθεί από 0 έως 100 pixels προς την κατεύθυνση 

που είναι προσανατολισμένη σε κάθε χτύπο του ρολογιού. Με τον τρόπο αυτό, η πασχαλιά 

ανταποκρίνεται στις κινήσεις και τις κλίσεις της συσκευής.    
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Προγραμματισμός διαδικασίας UpdateAphid 

Η διαδικασία UpdateAphid ανανεώνει την κατάσταση του εντόμου σε κάθε χτύπο του ρολογιού. 

Το έντομο κινείται τυχαία μέσα στην οθόνη (με ταχύτητα 2 pixels ανά χτύπο του ρολογιού) και σε 

περίπτωση που έρθει σε επαφή με την πασχαλιά, θα πρέπει να εξαφανίζεται (αφού τρώγεται από 

την πασχαλιά) και να εμφανίζεται σε κάποιο άλλο τυχαίο σημείο.  

Κάθε 10 ms η διαδικασία UpdateAphid ελέγχει αν το έντομο είναι ορατό (ζωντανό) ή μη ορατό 

(φαγωμένο από την πασχαλιά) στην οθόνη. Σε περίπτωση που είναι ορατό, κινείται συνεχώς στο 

χώρο με ταχύτητα 2 pixels και αλλάζει τυχαία κατεύθυνση με πιθανότητα 10% ανά χτύπο. Για να 

το πετύχουμε αυτό, εκτελούμε την εντολή random fraction που παράγει έναν τυχαίο πραγματικό 

αριθμό μεταξύ 0 και 1. Αν η παραγόμενη τιμή είναι μικρότερη από 0.10 (δηλαδή 10%) τότε 

αλλάζουμε την κατεύθυνση του εντόμου προς μια τυχαία γωνία από 0 έως 360 μοίρες. 

Αν το έντομο είναι μη ορατό, θα πρέπει να το ξανακάνουμε ορατό ώστε να εμφανίζεται σε τυχαίο 

σημείο της οθόνης. Αυτό θα γίνεται με πιθανότητα 5% ανά χτύπο του ρολογιού και συνεπώς θα 

χρησιμοποιήσουμε την ίδια τεχνική με χρήση της εντολής random fraction η οποία παράγει μια 

τυχαία τιμή που θα συγκριθεί με την τιμή 0.05. Έχοντας πιθανότητα 5%, το έντομο εμφανίζεται 

στην οθόνη και ξαναγίνεται ενεργό. 

 

 

Προγραμματισμός Σύγκρουσης των ImageSprites 

Κάθε φορά που η πασχαλιά έρχεται σε επαφή με το έντομο, το τρώει. Για να το πετύχουμε αυτό 

θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή When Ladybug.CollidedWith η οποία ελέγχει αν ένα 

ImageSprite έρχεται σε επαφή με κάποιο άλλο. Για να ελέγξει με ποιο ImageSprite έρχεται 

συγκεκριμένα σε επαφή, κάνει χρήση της μεταβλητής other. 

Σε περίπτωση που το ImageSprite είναι το έντομο (Aphid) και το έντομο είναι ορατό στην οθόνη 

και άρα ζωντανό, καλούμε μια νέα διαδικασία με όνομα EatAphid η οποία κάνει τις απαραίτητες 

ενέργειες που θα δούμε παρακάτω.  

Αν το ImageSprite είναι ο βάτραχος (Frog), αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης χάνει και το παιχνίδι 

τελειώνει. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβλητή energy μηδενίζεται, η γραμμή ενέργειας 
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ανανεώνεται στην οθόνη δείχνοντας ότι η ζωή της πασχαλιάς έχει σωθεί, ο βάτραχος παράγει ένα 

χαρακτηριστικό ήχο και καλείται η διαδικασία GameOver.   

 

Προγραμματισμός διαδικασίας EatAphid 

Κάθε φορά που η πασχαλιά τρώει ένα έντομο, η μεταβλητή score αυξάνει κατά 1 και η μεταβλητή 

energy αυξάνει κατά 50 προσθέτοντας περισσότερη ενέργεια στην πασχαλιά. Επίσης, το έντομο 

γίνεται μη ορατό και ανενεργό ώστε να μην μπορεί να μετακινηθεί, παράγοντας σχετικό ήχο που 

υποδηλώνει ότι έχει φαγωθεί από την πασχαλιά. 

Τέλος, με κλήση της διαδικασίας Aphid.MoveTo το έντομο μετακινείται σε τυχαίο σημείο της 

οθόνης ώστε όταν ξαναεμφανιστεί να βρίσκεται σε διαφορετική θέση από αυτή στην οποία 

βρίσκονταν όταν το έφαγε η πασχαλιά.  

Για την μετακίνηση του εντόμου σε τυχαία θέση του οριζόντιου άξονα εκτελούμε την εντολή 

random integer που παράγει μια τυχαία τιμή από 1 μέχρι το μέγιστο πλάτος του στοιχείου 

FieldCanvas μείον το πλάτος του στοιχείου Aphid (η αφαίρεση γίνεται για να είναι ορατό 

ολόκληρο το έντομο όταν αυτό εμφανίζεται στην άκρη της οθόνης). Αντίστοιχα λειτουργούμε για 

την μετακίνηση του εντόμου στον κατακόρυφο άξονα. 
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Προγραμματισμός διαδικασίας UpdateScore 

Σε κάθε χτύπο του ρολογιού ανανεώνεται το τρέχον σκορ του χρήστη στην οθόνη μέσω της 

διαδικασίας UpdateScore, η οποία εμφανίζει στο κάτω μέρος της οθόνης το μήνυμα "Score =" και 

το τρέχον σκορ του χρήστη. 

 

 

Προγραμματισμός διαδικασίας UpdateFrog 

Η διαδικασία UpdateFrog ανανεώνει με πιθανότητα 10% τη θέση του βατράχου σε κάθε χτύπο 

του ρολογιού, έτσι ώστε ο βάτραχος να κινείται πάντα με κατεύθυνση προς την πασχαλιά με 

ταχύτητα 5 pixels και άρα το παιχνίδι να γίνεται πιο δύσκολο και ενδιαφέρον.  

Για να πετύχουμε η κίνηση του βατράχου να γίνεται με κατεύθυνση προς την πασχαλιά 

χρειαζόμαστε να ακολουθήσουμε απλούς κανόνες τριγωνομετρίας. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση atan2 από την κατηγορία πλακιδίων Math η οποία παράγει μια 

γωνία από -180 έως 180 μοίρες σε σχέση με τις συντεταγμένες μιας ορθογώνιας περιοχής που 

προσδιορίζουμε. Η γωνία που παράγεται αποτελεί την κατεύθυνση κίνησης του βατράχου. 

 

 

Προγραμματισμός κουμπιού RestartButton 

Κάθε φορά που πατάμε το κουμπί Restart το παιχνίδι ξαναρχίζει. Η μεταβλητή score μηδενίζεται 

μετρώντας ξανά από την αρχή, η μεταβλητή energy αρχικοποιείται ξανά με την τιμή 300, η εικόνα 

της πασχαλιάς επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση (ζωντανή αντί πεθαμένη) και 

ενεργοποιούνται τα ImageSprites της πασχαλιάς (Ladybug) και του εντόμου (Aphid). 

Επίσης, η πασχαλιά εμφανίζεται σε ένα διαφορετικό τυχαίο σημείο της οθόνης σε σχέση με το 

σημείο στο οποίο έχασε τη ζωή της από τον βάτραχο στο προηγούμενο παιχνίδι. Αυτό γίνεται με 

τη συνάρτηση Ladybug.MoveTo που στέλνει την πασχαλιά σε ένα τυχαίο σημείο του FieldCanvas 

του οποίου οι συντεταγμένες παράγονται με την εντολή random integer. 



http://www.zioulas.gr Ε. Χ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής)  
 10  

 

 


