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Η εφαρμογή αυτή είναι ένας χρονιστής (timer) αντίστροφης μέτρησης . Η εφαρμογή αποτελείται από 

ένα πλαίσιο κειμένου και ένα κουμπί με όνομα “Start”. Μέσα στο πλαίσιο κειμένου ο χρήστης εισάγει το 

χρόνο που θέλει σε seconds και με το κουμπί ενεργοποιεί την αντίστροφη μέτρηση.  

 

        
 

 

 

 

 

Μεταφόρτωση αρχείων στο App Inventor 

Ανεβάζουμε στον υπολογιστή μας την εικόνα του χρονομέτρου που θα χρησιμοποιηθεί στην 

οθόνη (timer.png) καθώς και δύο αρχεία ήχου που το ένα θα εκτελείται κάθε second (Tick.mp3) 

και το άλλο θα εκτελείται όταν ολοκληρώνεται η αντίστροφη μέτρηση (Tada.mp3) . 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNER 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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Επεξεργασία Screen 

Το στοιχείο Screen1 (οθόνη) θα τροποποιηθεί με βάση τις παρακάτω ιδιότητες: 

Title: "Countdown" 

AlignHorizontal: center 

AppName: "Timer" 

Icon: timer.png 

 
 

Εισαγωγή Ορατών Στοιχείων 

Εισάγουμε στην νέα οθόνη την ετικέτα Label1 (User Interface palette) που θα εμφανίζει το 

κείμενο “TIMER”. Αμέσως μετά, εισάγουμε την ετικέτα Label2 που θα λειτουργεί ως κενό και 

ακριβώς από κάτω εισάγουμε την ετικέτα Label3 που θα εμφανίζει το κείμενο "Give the number 

of seconds". 

Αμέσως μετά, εισάγουμε στη σειρά 3 στοιχεία οριζόντιων διατάξεων HorizontalArrangement 

(Layout palette). Μέσα στο στοιχείο HorizontalArrangement1 εισάγουμε ένα πλαίσιο κειμένου 

Textbox1 (User Interface palette). Μέσα στο στοιχείο HorizontalArrangment2 εισάγουμε ένα 

κουμπί Button1 (User Interface palette). Μέσα στο στοιχείο HorizontalArrangment3 εισάγουμε 

μια ετικέτα Label4 (User Interface palette) μέσα στην οποία θα εμφανίζονται οι αριθμοί κατά τη 

διαδικασία της αντίστροφης μέτρησης. Τέλος, μεταξύ της 2ης και της 3ης διάταξης εισάγουμε την 

εικόνα Image1 που θα προβάλει ένα ρολόι. Οι ιδιότητες των αντικειμένων αυτών έχουν ως εξής: 

 

Component Νέο όνομα Properties 

Label1 TitleLabel 

BackgroundColor: Orange 
FontBold: Check 
FontSize: 36 
Width: Fill parent 
TextAlignment: Center 
Text: "TIMER" 

Label2 GapLabel 
Height: 10 
Text: " " 
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Label3 StartLabel 

FontBold: Check 
FontSize: 20 
Width: Fill parent 
TextAlignment: Center 
Text: "Give the number of seconds" 
TextColor: Blue 

HorizontalArrangement1 SecondsArea 

AlignHorizontal: Center 
AlignVertical: Center 
Height: 40p 
Width: Fill parent 

Textbox1 SecondsTextBox 
Hint: "type here" 
TextAllignment: Center 

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

Button1 StartButton 

BackgroundColor: Blue 
FontSize: 20 
Shape: rounded 
Text: "Start" 
TextAllignment: Center  
TextColor: Yellow 

Image1 ClockImage 
Height: Fill parent 
Width: Fill parent 
Picture: timer.png 

HorizontalArrangement3 CountdownArea 

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

Label4 CountdownLabel 
FontBold: Check 
FontSize: 120 
TextAllignment: Center 
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Εισαγωγή Μη Ορατών Στοιχείων 

Εισάγουμε το στοιχείο Notifier1 (User Interface palette) το οποίο θα εμφανίζει την ειδοποίηση 

"Please, give the number of secs" κάθε φορά που ο χρήστης πατάει το κουμπί Start χωρίς να έχει 

εισάγει κάποια τιμή μέσα στο πλαίσιο κειμένου.  

Εισάγουμε το στοιχείο Clock1 (Sensors palette) το οποίο θα χτυπάει παλμούς κάθε 1 second 

διευκολύνοντας τη διαδικασία της αντίστροφης μέτρησης. 

Τέλος, εισάγουμε τα στοιχεία Player1 (Media palette) για την εκτέλεση του ήχου Tada.mp3 στο 

τέλος της διαδικασίας της αντίστροφης μέτρησης και Sound1 (Media palette) για την εκτέλεση 

του ήχου Tick.mp3 με το χτύπημα κάθε δευτερολέπτου. 

Οι ιδιότητες των αντικειμένων αυτών έχουν ως εξής: 

Component Νέο όνομα Properties 

Notifier1 ErrorNotifier NotifierLength: Long 

Clock1 OneSecondClock 
TimerAlwaysFires: Check 
TimerEnabled: Uncheck 
TimerInterval: 1000 

Player1 ZeroPlayer 
Source: Tada.mp3 
Volume: 50 

Sound1 SecSound 
MinimumInterval(ms): 500 
Source: Tick.mp3 

 

Στοιχεία Εφαρμογής 

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

Δημιουργούμε τη μεταβλητή seconds που θα παριστάνει το πλήθος των δευτερολέπτων της 

αντίστροφης μέτρησης που έχει επιλέξει ο χρήστης και η οποία θα μειώνεται κατά 1 κάθε 

δευτερόλεπτο που περνάει. 

 

 

Προγραμματισμός StartButton  

 

Όταν πατηθεί το κουμπί Start, αν ο χρήστης δεν 

έχει εισάγει αριθμό δευτερολέπτων, η 

εφαρμογή του επιστρέφει ειδοποίηση “Please, 

give the number of secs”.  

Σε διαφορετική περίπτωση, αρχικοποιεί τη 

μεταβλητή seconds με την τιμή που εισήγαγε ο 

χρήστης, ενεργοποιεί το ρολόι να αρχίσει να 

μετράει το χρόνο και αναδιατάσσει την οθόνη 

ώστε να προβάλει σε μεγάλο μέγεθος τους 

αριθμούς που εμφανίζονται.   

 

BLOCKS EDITOR 
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Προγραμματισμός ρολογιού OneSecondClock 

  

Σε κάθε παλμό του ρολογιού (που συμβαίνει κάθε 1 second) προβάλλεται η τρέχουσα τιμή της 

μεταβλητής seconds στην οθόνη και μειώνεται η τιμή της κατά 1. Όταν η τιμή της μεταβλητής 

seconds μηδενιστεί, τότε το ρολόι απενεργοποιείται. 

 

Προγραμματισμός ZeroPlayer 

 

Όταν ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, η οθόνη επανέρχεται στην αρχική της μορφή με κενό 

το πλαίσιο κειμένου των δευτερολέπτων, έτσι ώστε ο χρήστης να εισάγει τη νέα του τιμή. 


