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Η εφαρμογή Xylophone επιτρέπει στο χρήστη να παίζει ξυλόφωνο στην οθόνη του κινητού 

δίνοντας του τη δυνατότητα να αποθηκεύει τη μελωδία του και να την επανεκτελεί όποτε θέλει 

με τη χρήση ενός κουμπιού Play. Τέλος, με τη χρήση ενός κουπιού Reset διαγράφει την 

αποθηκευμένη μελωδία προκειμένου να αποθηκεύσει μια καινούργια.    

 

 
 

 

 

 

 

Μεταφόρτωση αρχείων στο App Inventor 

Ανεβάζουμε στα Media Files την εικόνα που θα χρησιμοποιηθεί ως εικονίδιο της εφαρμογής 

(icon.png) και τους ήχους που αντιστοιχούν στις 8 νότες (1.wav, 2.wav, 3.wav, 4.wav, 5.wav, 

6.wav, 7.wav και 8.wav) που κάνει το αντίστοιχο κουμπί του ξυλοφώνου όταν πατηθεί. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNER 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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Εισαγωγή Στοιχείων 

Αρχικά εισάγουμε 8 κουμπιά (button1 έως button8) τα οποία προσομοιάζουν τα 8 πλήκτρα του 

ξυλοφώνου και τα οποία θα έχουν διαφορετικά χρώματα ώστε να διακρίνονται στην οθόνη. Τα 

κουμπιά αυτά αντιστοιχούν με τη σειρά στις νότες Low C, D, E, F, G, A, B και High C.   

Ακριβώς από κάτω εισάγουμε ένα στοιχείο HorizontalArrangement1 μέσα στο οποίο θα 

τοποθετηθούν δύο ακόμα κουμπιά button9 και button10 τα οποία αντιστοιχούν στα κουμπιά Play 

και Reset. 

Τέλος, στην οθόνη θα εισάγουμε δύο ακόμα μη ορατά στοιχεία. Το πρώτο είναι ένα στοιχείο 

Sound1 που θα εκτελεί τους ήχους των πλήκτρων του ξυλοφώνου και το δεύτερο θα είναι ένα 

στοιχείο Clock1 που θα είναι υπεύθυνο για να υπολογίζει τη καθυστέρηση μεταξύ της εκτέλεσης 

δύο συνεχόμενων ήχων.   

  Component Νέο όνομα Properties 

Screen1 Screen1 

AlignHorizontal: "Center" 
AppName: "Xylophone"  
Icon: "icon.png" 
Title: "Xylophone" 

Button1 Button1 

BackgroundColor: Magenta 
FontBold: Check 
Height: 50 pixels 
Text: "C" 

Button2 Button2 

BackgroundColor: Red 
FontBold: Check 
Height: 50 pixels 
Text: "D" 

Button3 Button3 

BackgroundColor: Pink 
FontBold: Check 
Height: 50 pixels 
Text: "E" 

Button4 Button4 

BackgroundColor: Orange 
FontBold: Check 
Height: 50 pixels 
Text: "F" 

Button5 Button5 

BackgroundColor: Yellow 
FontBold: Check 
Height: 50 pixels 
Text: "G" 

Button6 Button6 

BackgroundColor: Green 
FontBold: Check 
Height: 50 pixels 
Text: "A" 

Button7 Button7 

BackgroundColor: Cyan 
FontBold: Check 
Height: 50 pixels 
Text: "B" 
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Φόρτωση ήχων στην εφαρμογή 

Το στοιχείο Sound1 αναλαμβάνει την εκτέλεση του κάθε ήχου. Επειδή και οι 8 διαφορετικοί ήχοι 

του ξυλοφώνου θα εκτελεστούν μέσα από το στοιχείο Sound1, θα πρέπει να φορτωθούν ως πηγή 

σε αυτό. Ωστόσο, η φόρτωση κάθε ήχου σε φάση εκτέλεσης απαιτεί κάποιο χρόνο, πράγμα που 

προκαλεί κάποια καθυστέρηση.  

Για το λόγο αυτό, αν θέλουμε να μπορέσουν οι ήχοι να εκτελούνται χωρίς καθυστέρηση, θα 

πρέπει να φορτωθούν ως πηγή στο στοιχείο Sound1 κατά την εκκίνηση της εφαρμογής.   

 

 

 

Button8 Button8 

BackgroundColor: Blue 
FontBold: Check 
Height: 50 pixels 
Text: "C" 

HorizontalArrangement1 HorizontalArrangement1 
AlignHorizontal: Center 
Width: Fill parent 

Button9 PlayButton 

FontBold: check 
FontSize: 18 
Width: 100 pixels 
Text: "Play" 

Button10 ResetButton 

FontBold: check 
FontSize: 18 
Width: 100 pixels 
Text: "Reset" 

Clock1 Clock1 TimerEnabled: uncheck 

Sound1 Sound1 MinimumInterval: 0 

BLOCKS EDITOR 
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Σύνδεση ήχων στα κουμπιά 

Όταν πατάμε ένα από τα κουμπιά του ξυλοφώνου στην οθόνη, θα πρέπει να εκτελείται άμεσα ο 

αντίστοιχος ήχος. Για παράδειγμα, αν πατήσουμε το κουμπί Button1 θα πρέπει να εκτελείται ο 

ήχος 1.wav. Το ίδιο συμβαίνει και για τα υπόλοιπα κουμπιά. 

 

Για να αποφύγουμε τον επαναλαμβανόμενο κώδικα για κάθε κουμπί, θα δημιουργήσουμε μια 

παραμετρική διαδικασία PlayNote η οποία θα απλουστεύσει τα πράγματα. Η διαδικασία θα 

δέχεται ως παράμετρο την μεταβλητή number η οποία θα αντιστοιχεί σε έναν αριθμό από το 1 

έως το 8, και θα εκτελεί το αντίστοιχο αρχείο ήχου μέσα από το στοιχείο Sound1. Για 

παράδειγμα, αν δεχτεί την τιμή 3, θα τοποθετεί ως πηγή του στοιχείου Sound1 τον ήχο 3.wav και 

θα τον εκτελεί. 

 

Κατόπιν, θα προγραμματίσουμε το κάθε κουμπί χωριστά, έτσι ώστε όταν πατηθεί να καλεί τη 

διαδικασία PlayNote και να της περνάει ως παράμετρο την ακέραια τιμή (από 1 έως 8) που θα 

καθορίζει ποιο αρχείο ήχου (από το 1.wav έως το 8.wav) συγκεκριμένα θα εκτελέσει. 

 

 

Προετοιμασία λιστών για εγγραφή και επανεκτέλεση ήχων  

Για να μπορούμε να επανεκτελέσουμε (playback) εγγεγραμμένους ήχους, θα πρέπει να 

αποθηκεύουμε κάπου τους ήχους καθώς εκτελούνται καθώς επίσης και τους χρόνους αδράνειας 

που μεσολαβούν μεταξύ της εκτέλεσης δύο συνεχόμενων ήχων. 
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Για το λόγο αυτό θα διατηρούμε δύο λίστες καθεμία από τις οποίες θα αποθηκεύει ένα στοιχείο 

για κάθε νότα (ήχο) που παίζεται. Η λίστα notes θα αποθηκεύει τα ονόματα των αρχείων ήχου 

(1.wav, 2.wav κλπ.) με τη σειρά που παίζονται και η λίστα times θα αποθηκεύει τα χρονικά 

σημεία στα οποία παίζονται οι ήχοι αυτοί (αυτό θα γίνεται με τη βοήθεια του στοιχείου Clock1 

που θα λειτουργεί ως χρονόμετρο). 

 

Η τιμή που θα εισάγεται στη λίστα notes αποδίδεται μέσω της εντολής Sound1.Source που 

δείχνει τον τρέχον ήχο που είναι φορτωμένος στο στοιχείο Sound1, ενώ η τιμή που θα εισάγεται 

στη λίστα times αποδίδεται μέσα από την εντολή Clock1.Now η οποία επιστρέφει το τρέχον 

σημείο του χρόνου που μετράει το χρονόμετρο Clock1.  

Αν ο χρήστης παίξει κατά σειρά 

τις νότες [C C C D E], οι δύο λίστες 

θα αποθηκεύσουν 5 στοιχεία τα 

οποία φαίνονται στον πίνακα: 

 

 

Προγραμματισμός Reset   

Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί Reset, οι δύο λίστες θα πρέπει να επιστρέψουν στην αρχική 

τους κατάσταση όπου είναι κενές, χωρίς στοιχεία. Επειδή ο χρήστης δεν θα δει στην ουσία 

κάποια αλλαγή, θα είναι καλό να προσθέσουμε ένα εφέ δόνησης έτσι ώστε να καταλαβαίνει ότι 

οι λίστες εκκενώθηκαν από τα στοιχεία. 

 

 

notes:  1.wav, 1.wav, 1.wav, 2.wav, 3.wav 

times: 12:00:01, 12:00:02, 12:00:03, 12:00:03.5, 12:00:04 
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Επανεκτέλεση ήχων (χωρίς ενδιάμεσες καθυστερήσεις)    

Δημιουργούμε μια μεταβλητή με όνομα count η οποία θα αρχικοποιείται με 0 και θα αντιστοιχεί 

στον ήχο που επανεκτελείται, δηλαδή τον 1ο, το 2ο, το 3ο κλπ. 

 

Ακολούθως, δημιουργούμε μια νέα διαδικασία με όνομα PlabBackNote η οποία επανεκτελεί έναν 

ήχο και κατόπιν προχωράει στον επόμενο. Το βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας αυτής είναι 

ότι καλεί τον εαυτό της προκειμένου να επανεκτελέσει τον εκάστοτε επόμενο ήχο.  

Η ιδιότητα αυτή είναι γνωστή στον προγραμματισμό ως αναδρομή (recursion) και αποτελεί ένα 

πολύ δυναμικό προγραμματιστικό εργαλείο. Ωστόσο, η χρήση αναδρομής θέλει προσοχή γιατί 

μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε άπειρες επαναλήψεις (ατέρμων βρόχος). 

 

Τέλος, προγραμματίζουμε το κουμπί Play, με το οποίο ελέγχουμε αν η λίστα είναι γεμάτη 

(δηλαδή έχει τουλάχιστον ένα στοιχείο μέσα της) έτσι ώστε να μπορεί να επανεκτελέσει τους 

εγγεγραμμένους ήχους.  

Σε περίπτωση που έχει έστω και έναν ήχο αποθηκευμένο (δηλαδή το μήκος της είναι μεγαλύτερο 

του 0), θέτουμε στον μετρητή count την τιμή 1 και καλούμε τη διαδικασία PlayBackNote για να 

αρχίσει να  επανεκτελεί τους αποθηκευμένους ήχους. 

 

Ωστόσο, το πρόβλημα έως εδώ είναι ότι ενώ οι εγγεγραμμένοι ήχοι επανεκτελούνται ένας – ένας 

με τη σειρά, δεν υπάρχει χρόνος αδράνειας μεταξύ τους και άρα ο κάθε επόμενος ήχος εκτελείται 

διακόπτοντας τον προηγούμενο ήχο, εκτός βέβαια από τον τελευταίο. 

Για να μπορέσουμε να ακούσουμε όλους τους εγγεγραμμένους ήχους που επανεκτελούνται 

χωρίς διακοπές, θα πρέπει να εισάγουμε μεταξύ τους κάποια καθυστέρηση μεταξύ των κλήσεων 

της διαδικασίας PlayBackNote.  
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Επανεκτέλεση ήχων (με ενδιάμεσες καθυστερήσεις)    

Για να υλοποιήσουμε την καθυστέρηση ανάμεσα στην εκτέλεση δύο συνεχόμενων ήχων, θα 

πρέπει να θέσουμε ως τιμή TimerInterval στο χρονόμετρο Clock1 το ποσό του χρόνου που 

μεσολαβεί ανάμεσα στους ήχους αυτούς.  

Για παράδειγμα, αν μεταξύ δύο ήχων μεσολαβούν 3000 ms (3 sec), θα θέσουμε την ιδιότητα 

Clock1.TimerInterval στο 3000 έτσι ώστε μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος 

να καλέσουμε και πάλι τη διαδικασία PlayBackNote.   

Για να υπολογίσουμε το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ δύο συνεχόμενων ήχων, καλούμε τη 

διαδικασία Clock1.Duration και τις δίνουμε ως αρχική τιμή το χρονικό σημείο του πρώτου ήχου 

και ως τελική τιμή το χρονικό σημείο του επόμενου εγγεγραμμένου ήχου. 

 

 


