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Μάθημα 1 – Γνωριμία με το App Inventor – Το πρώτο μου πρόγραμμα 

Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η δημιουργία μίας απλής 
εφαρμογής σε App Inventor για την οργάνωση των αγαπημένων σας μουσικών 
κομματιών στη φορητή σας συσκευή και τη διαχείριση της μουσικής σας 
συλλογής. 

 
A.  ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΗΣ: ΚΟΥΜΠΙΑ (BUTTONS), ΕΤΙΚΕΤΕΣ (LABELS), PLAYERS 
1. Δημιουργούμε ένα κενό project από την επιλογή Projects 
 Start new project και όνομα music_collection. 
Παρατηρούμε ότι το μοναδικό στοιχείο που εμφανίζεται 
είναι μία (κενή) οθόνη με όνομα Screen1. Από το 
παράθυρο των Ιδιοτήτων (Properties), ορίζουμε τον 
τίτλο (Title) της οθόνης σε Μουσική Συλλογή και την 
οριζόντια στοίχιση (AlignHorizontal) σε Center. 

2. Από το παράθυρο Media και την επιλογή Upload File 
‘φορτώνουμε’ τα παρακάτω αρχεία εικόνων που 
βρίσκονται στο φάκελο με τα αρχεία μας: 
• music.png 
• painting.png 
• sewing.png 

3. Ακόμη ‘φορτώνουμε’ και τα παρακάτω αρχεία ήχου: 
• kids.mp3 
• raftika.mp3 

4. Εισάγουμε στην περιοχή σχεδίασης ένα κουμπί (Button), 
σέρνοντας το στοιχείο Button από την καρτέλα User 
Interface της παλέτας (Palette). Από τις Ιδιότητες 
(Properties) του κουμπιού, ορίζουμε τα παρακάτω: 
• Image: painting.png 
• Text: (κενό) 

5. Ακόμη, αλλάζουμε το όνομα του συγκεκριμένου κουμπιού σε paintingButton. [Με 
επιλεγμένο το κουμπί κάνουμε κλικ στο κουμπί Rename]. 

6. Εισάγουμε στην περιοχή σχεδίασης μία ετικέτα κειμένου (Label), σέρνοντας το στοιχείο 
Label από την καρτέλα User Interface της παλέτας (Palette). Από τις Ιδιότητες (Properties) 
της ετικέτας, ορίζουμε τα παρακάτω: 
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• Text: Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο 
• Fontbold: √ 
• Fontsize: 16 

7. Εισάγουμε στην περιοχή σχεδίασης το στοιχείο Player από την καρτέλα Media της 
παλέτας. Παρατηρούμε ότι τοποθετείται κάτω από την οθόνη (Screen) στην περιοχή των 
μη ορατών στοιχείων (Non-visible components). Πράγματι, το αντικείμενο αυτό θα 
συνδεθεί με ένα αρχείο ήχου. Από τις Ιδιότητες (Properties) του στοιχείου Player1, 
ορίζουμε ως Source το αρχείο ήχου kids.mp3. 

 
B.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ 

Ώρα να προγραμματίσουμε την εφαρμογή μας ώστε κάθε φορά που θα πατάμε το κουμπί 
με τα χρώματα να ακούγεται το τραγούδι “Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο”. Για να 
προγραμματίσουμε τη συμπεριφορά των αντικειμένων μιας εφαρμογής πηγαίνουμε σε 
προβολή Πλακιδίων (Blocks) κάνοντας κλικ στο κουμπί Blocks (δίπλα στο Designer) και 
εμφανίζεται η παρακάτω κατάσταση στο περιβάλλον του App Inventor. Παρατηρούμε ότι 
η περιοχή Viewer είναι μία κενή περιοχή μια και δεν έχουμε “γράψει” καθόλου κώδικα. 

 
8. Κάνουμε κλικ στο στοιχείο paintingButton (αριστερά) και εμφανίζονται blocks εντολών 

που σχετίζονται με τη συμπεριφορά του κουμπιού paintingButton. Σέρνουμε το παρακάτω 
block στην κενή περιοχή: 

 
9. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο στοιχείο Player1 και εμφανίζονται blocks εντολών που 

σχετίζονται με τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου στοιχείου (Player1). Σέρνουμε το block 
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στο σώμα της εντολής when…paintingButton.Click…do ώστε να έχουμε τον παρακάτω 
κώδικα: 

 
Συγχαρητήρια!! Μόλις γράψατε το πρώτο σας πρόγραμμα σε App Inventor!! 

10. Επαναλαμβάνουμε την παραπάνω διαδικασία εισάγοντας τα παρακάτω 3 στοιχεία στην 
περιοχή σχεδίασης: 

Στοιχείο (Component) Όνομα (Name) Αρχείο Κείμενο 
Button sewingButton sewing.png (κενό) 
Label Label2 - Τα ραφτικά της 

γιαγιάς 
Player Player2 raftika.mp3 - 

11. Στη συνέχεια προγραμματίζουμε την εφαρμογή μας ώστε κάθε φορά που θα πατάμε το 
κουμπί με τα ραφτικά να ακούγεται το τραγούδι “Τα ραφτικά της γιαγιάς”. 

12. Μετονομάζουμε τα στοιχεία Player1 και Player2 σε paintingPlayer και sewingPlayer 
αντίστοιχα. 

 

C.  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
13. Εισάγουμε στο κάτω μέρος της περιοχής σχεδίασης το στοιχείο HorizontalArrangement 

από την καρτέλα Διάταξη (Layout) της παλέτας (Palette). Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να 
στοιχίσουμε διάφορα στοιχεία που βρίσκονται στην οθόνη της εφαρμογής. Στη συνέχεια 
τοποθετούμε τα δύο κουμπιά (paintingButton και sewingButton) μέσα στην οριζόντια 
διάταξη και παρατηρούμε ότι αυτά τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο. 

14. Εισάγουμε στo πάνω μέρος της περιοχή σχεδίασης μία φωτογραφία (Image), σέρνοντας 
το στοιχείο Image από την καρτέλα User Interface της παλέτας (Palette). Από τις Ιδιότητες 
(Properties) της εικόνας ορίζουμε: 
• Picture: music.png 
Προσοχή!! Μία εικόνα (Image) ΔΕΝ παρουσιάζει κάποια συμπεριφορά όταν π.χ. γίνει κλικ 
πάνω σε αυτήν (σε αντίθεση με το button). 

15. Αλλάζουμε το κείμενο στις ετικέτες ώστε η περιοχή σχεδίασης να έχει την εμφάνιση της 
εικόνας που βρίσκεται στην πρώτη σελίδα. 

 

D.  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Παρατηρούμε ότι όταν κάνουμε κλικ π.χ. στο κουμπί paintingButton και στη συνέχεια στο 
κουμπί sewingButton τα δύο αρχεία ήχου ακούγονται ταυτόχρονα. Κάτι τέτοιο δεν είναι 
επιθυμητό. Για να λυθεί το πρόβλημα, κάνουμε τα παρακάτω: 
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Τροποποιούμε τη λειτουργία του κάθε κουμπιού ώστε κάνοντας κλικ σε αυτό είτε να ξεκινά 
είτε να σταματά ο αντίστοιχος ήχος. Δηλαδή με κλικ στο κουμπί paintingButton, 
 Αν ο ήχος ήδη εκτελείται, θα σταματήσει η εκτέλεσή του 
 Διαφορετικά, θα ξεκινήσει η εκτέλεσή του 
16. Για να υλοποιήσουμε την παραπάνω λειτουργία χρησιμοποιούμε τη συνθήκη επιλογής 

if…then…else, από την ομάδα Control των built-in blocks και δημιουργούμε τον 
παρακάτω κώδικα: 

 
17. Ενσωματώνουμε τον παραπάνω κώδικα μέσα στην when…paintingButton.Click 

αντικαθιστώντας τον κώδικα που είχαμε αρχικά γράψει ως εξής: 

 
18. Τροποποιούμε το σώμα εντολών when…sewingButton.Click ώστε να παρουσιάζει 

παρόμοια συμπεριφορά με το κουμπί paintingButton. 
19. Τέλος, εισάγουμε μία εντολή πριν την if στον κώδικα για κάθε κουμπί, ώστε να 

σταματάει ο ήχος που προέρχεται από το πάτημα του άλλου κουμπιού:  

 
 

Συγχαρητήρια!! Ολοκληρώσατε την μουσική συλλογή σας!! 
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