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Η εφαρμογή αυτή είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ένας τυφλοπόντικας (mole) εμφανίζεται 
περιοδικά σε τυχαίες θέσεις της οθόνης, και ο παίκτης προσπαθεί να τον ακουμπήσει 
προκειμένου να πάρει πόντους. Η εφαρμογή παρέχει και ένα κουμπί Reset με το οποίο ο 
παίκτης μηδενίζει το σκορ ώστε να αρχίσει από την αρχή.  
 

 
 

 
 

 

 

 

Μεταφόρτωση αρχείων στο App Inventor 

Ανεβάζουμε στον υπολογιστή την εικόνα του τυφλοπόντικα (mole.png) η οποία θα εμφανίζεται 

σε τυχαία σημεία της οθόνης καθώς και την εικόνα που θα λειτουργήσει ως το εικονίδιο της 

εφαρμογής (mole_icon.png). Επίσης, ανεβάζουμε δύο αρχεία ήχου όπου το πρώτο θα ακούγεται 

κάθε φορά που θα εμφανίζεται ο τυφλοπόντικας στην οθόνη (pop.wav) και το δεύτερο κάθε 

φορά που ο χρήστης καταφέρνει να χτυπήσει τον τυφλοπόντικα(rattle.wav). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNER 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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Επεξεργασία Screen 

Τροποποιούμε τις ιδιότητες του στοιχείου Screen1 της οθόνης ως εξής: 

AppName: "mole mash"   

Title: "Mole Mash" 

Icon: "mole_icon.png" 

AlignHorizontal: Center  

AlignVertical: Center 

BackgroundColor: Green 

ScreenOrientation: Portrait 

 
 

Eισαγωγή Στοιχείων 

Εισάγουμε στην οθόνη το αντικείμενο Canvas1 (Drawing & Animation). Πάνω σε αυτό 

τοποθετούμε το στοιχείο ImageSprite1 (Drawing & Animation) που είναι το γραφικό του 

τυφλοπόντικα το οποία θα κινείται μέσα στο κανβά. Κάτω από το στοιχείο Canvas1 εισάγουμε το 

στοιχείο Label1 (Drawing & Animation) που θα προβάλει το τρέχον σκορ του παίκτη και πιο κάτω 

εισάγουμε το στοιχείο Button1 το οποίο θα προσομοιάζει το κουμπί Reset (Drawing & Animation) 

για τον μηδενισμό του σκορ. 

Component Νέο όνομα Properties 

Canvas1 MyCanvas 
Height: 300 pixels 
Width: 300 pixels 

ImageSprite1 MoleSprite 
Interval: 500 
Enabled: Check 
Picture: mole.png 

Label1 ScoreLabel 
FontBold: Check 
FontSize: 24 
Text: "Score:---" 

Button1 ResetButton 

FontBold: Check 
FontSize: 18 
Shape: Rounded 
Text: "Reset" 
TextColor: Blue 
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Eισαγωγή Μη Ορατών Στοιχείων 

Εισάγουμε ένα στοιχείο Sound1 (Media) το οποίο θα εκτελεί έναν ήχο και θα κάνει τη συσκευή να 

δονείται κάθε φορά που ο χρήστης καταφέρνει να χτυπήσει τον τυφλοπόντικα στην οθόνη. 

Επίσης, εισάγουμε άλλο ένα στοιχείο Sound2 που θα εκτελεί έναν ήχο κάθε φορά που 

εμφανίζεται ο τυφλοπόντικας σε τυχαίο σημείο της οθόνης. 

Τέλος, εισάγουμε ένα στοιχείο Clock1 το οποίο θα λειτουργεί στην εφαρμογή αυτή ως 

χρονόμετρο (Timer) και θα επιτρέπει την εμφάνιση του τυφλοπόντικα στην οθόνη ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα (π.χ. 1000 ms).  

Component Νέο όνομα Properties 

Sound1 HitSound 
MinimumInterval: 500 
Source: rattle.wav 

Sound2 RevealSound 
MinimumInterval: 500 
Source: pop.wav 

Clock1 MoleClock 
TimerInterval: 1000 
TimerEnabled: Check 

 
 

Στοιχεία Εφαρμογής 

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

Δημιουργούμε μια μεταβλητή με όνομα score η οποία θα αποθηκεύει τον αριθμό τον φορών που 

ο χρήστης έχει καταφέρει να χτυπήσει το τυφλοπόντικα. Η μεταβλητή αρχικοποιείται με 0. 

 

 

Προγραμματισμός διαδικασίας MoveMole 

Δημιουργούμε μια διαδικασία MoveMole που θα μετακινεί το τυφλοπόντικα (image sprite) σε 
ένα τυχαίο σημείο του κανβά. 

 
 

Προγραμματισμός διαδικασίας UpdateScore 

Δημιουργούμε μια διαδικασία UpdateScore που θα ενημερώνει τα περιεχόμενα του στοιχείου 
ScoreLabel με το νέο σκορ. 

 
 

 

Προγραμματισμός Timer 

Με τη βοήθεια του ρολογιού μπορούμε να κάνουμε το τυφλοπόντικα να εμφανίζεται ανα τακτά 
χρονικά διαστήματα (1000 ms) σε διάφορα σημεία της οθόνης. Κάθε φορά που θα 
ολοκληρώνεται η μέτρηση του ρολογιού (η οποία έχει καθοριστεί στην ιδιότητα TimerInterval), 
θα καλούμε τη διαδικασία MoveMole. 

 

BLOCKS EDITOR 
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Προγραμματισμός MoleSprite 

Κάθε φορά που ο χρήστης αγγίζει το MoleSprite, η μεταβλητή score θα πρέπει να αυξάνεται κατά 
1 και να καλείται η διαδικασία UpdateScore που ενημερώνει το σκορ στην οθόνη. Επίσης θα 
πρέπει να δονείται η συσκευή και να εκτελείται ο κατάλληλος ήχος. 

 
 

 

Προγραμματισμός ResetButton 

Κάθε φορά που πατάμε το κουμπί ResetButton θα μηδενίζεται η τιμή της μεταβλητής score και 
θα καλείται η διαδικασία UpdateScore με την οποία θα ενημερώνεται το σκορ της ετικέτας 
ScoreLabel. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Να βελτιώσετε την εφαρμογή MoleMash έτσι ώστε η ταχύτητα με την οποία εμφανίζεται ο 

τυφλοπόντικας στην οθόνη να μεταβάλλεται ανάλογα με το σκορ του χρήστη, έτσι ώστε το 

παιχνίδι να έχει κλιμακούμενη δυσκολία.  

Για παράδειγμα, αν ο χρήστης πιάσει 5 φορές τον τυφλοπόντικα, η ταχύτητα μετακίνησης του 

τυφλοπόντικα σε νέο σημείο να διπλασιάζεται και το χρώμα της οθόνης να αλλάζει σε κόκκινο. 

                    

 

TIP 1: Για τον έλεγχο του σκορ θα χρησιμοποιηθεί μια δομή επιλογής If-then, ενώ για το 

διπλασιασμό της ταχύτητας μετακίνησης του τυφλοπόντικα, θα μειώσουμε την τιμή TimerInterval 

του ρολογιού από 1000 ms σε 500 ms. Οι αλλαγές που θα γίνουν είναι οι εξής: 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 
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TIP 2: Όταν πατάμε το κουμπί Re, θα πρέπει η ταχύητα μετακίνησης του τυφλοπόντικα να 

επανέρχεται στην αρχική τιμή (1000 ms) και το χρώμα της οθόνης στο πράσινο. 

 
 


