
Ξεκινώντας με το MIT App Inventor 2 

Μάθημα 4 – Δημιουργία παιχνιδιού «Πιάσε τον Ποντικό…» 

Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η δημιουργία 
ενός παιχνιδιού σε App Inventor. Ο παίκτης κυνηγά έναν ποντικό 
που αλλάζει συνεχώς θέση στην οθόνη και κερδίζει βαθμούς 
όταν το πετυχαίνει ενώ σε διαφορετική περίπτωση η “ενέργεια” 
του παίκτη μειώνεται και όταν αυτή εξαντληθεί, το παιχνίδι 
τελειώνει.  
 

Α. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΗΣ: ΚΑΜΒΑΣ (CANVAS), ΦΙΓΟΥΡΕΣ 
(SPRITES), ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
1. Δημιουργούμε ένα κενό project με όνομα catch_the_mouse 
(Projects  Start new project). Ορίζουμε τον τίτλο (Title) της 
οθόνης σε Πιάσε τον ποντικό… και την οριζόντια στοίχιση 
(AlignHorizontal) σε Center. 
2. Από το παράθυρο Media και την επιλογή Upload File 
‘φορτώνουμε’ τα αρχεία mouse.png και wood.jpg που βρίσκονται 

στο φάκελο με τα αρχεία μας. 

3. Εισάγουμε στην περιοχή σχεδίασης το στοιχείο Canvas από την καρτέλα Drawing And 
Animation της παλέτας (Palette). Ο καμβάς (canvas) είναι μία επιφάνεια εντός της οποίας 
μπορούμε να χειριζόμαστε φιγούρες (sprites) ή να σχεδιάζουμε. Πρόκειται για την 
επιφάνεια στην οποία θα κινείται ο ποντικός του παιχνιδιού μας. Για το στοιχείο 
Canvas1 ορίζουμε τις παρακάτω ιδιότητες: 
• BackgroundImage: wood.jpg 
• Width: Fillparent (γεμίζει το στοιχείο που το περιέχει, στην προκειμένη περίπτωση την 

οθόνη) 
• Height: 300 (για emulator) 

4. Εισάγουμε στην περιοχή σχεδίασης το στοιχείο ImageSprite από την καρτέλα Drawing And 
Animation. Πρόκειται για τη φιγούρα του ποντικού του παιχνιδιού μας. Ονομάζουμε το 
συγκεκριμένο στοιχείο mouseSprite και ορίζουμε ως εικόνα (Picture) το αρχείο mouse.png . 

5. Ώρα να κάνουμε τον ποντικό να κινείται με τυχαίο τρόπο σε όλη την επιφάνεια (καμβά). 
Συγκεκριμένα, θέλουμε ο ποντικός να αλλάζει θέση αρκετά γρήγορα (τουλάχιστον 1 φορά 
κάθε δευτερόλεπτο) και κάθε φορά η καινούρια θέση να προσδιορίζεται τυχαία. Για να 
το πετύχουμε αυτό, εισάγουμε στην οθόνη μας το στοιχείο Clock από την καρτέλα 
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Sensors. Πρόκειται για ένα μη-ορατό στοιχείο που θα μετράει το χρόνο στον οποίο ο 
ποντικός θα αλλάζει θέση. Για το στοιχείο αυτό ορίζουμε την ιδιότητα TimeInterval σε 
1000 (η συγκεκριμένη τιμή είναι σε milliseconds, 1000 milliseconds=1 second). 

6. Για να κάνουμε τον ποντικό να κινείται τυχαία, δηλαδή να αλλάζει θέση κάθε 
δευτερόλεπτο (1000 milliseconds), σε Προβολή Πλακιδίων (Blocks) εισάγουμε τον 
παρακάτω κώδικα: 

 

7. Εκτελούμε την εφαρμογή με τη χρήση εξομοιωτή (Connect  Emulator). Ποια η λειτουργία 
του παραπάνω κώδικα;  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  

 

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να πιάσει (να ακουμπήσει) ο χρήστης τον ποντικό καθώς αυτός 
αλλάζει θέση, ώστε να κερδίζει βαθμούς. 
8. Σε Προβολή Σχεδίασης (Designer), εισάγουμε μία ετικέτα (Label) με κείμενο (Text) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: . 
9. Εισάγουμε μία ακόμη ετικέτα (Label) με όνομα scoreLabel και κείμενο (Text) 0. 
10. Τοποθετούμε τις παραπάνω ετικέτες τη μία δίπλα στην άλλη χρησιμοποιώντας ένα 

στοιχείο HorizontalArrangement από την καρτέλα Layout.  
11. Σε Προβολή Πλακιδίων (Blocks), εισάγουμε το παρακάτω block: 

 
και εισάγουμε μετά το do κατάλληλη εντολή ώστε να αυξάνει η βαθμολογία (scoreLabel) 
κατά μία (1) μονάδα, κάθε φορά που ο χρήστης ακουμπά τον ποντικό. 

Για να έχει το παιχνίδι μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μπορούμε να μειώνουμε τη βαθμολογία, αν ο 
χρήστης αποτύχει να ακουμπήσει τον ποντικό. 
12. Σε Προβολή Πλακιδίων (Blocks), εισάγουμε το παρακάτω block: 
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και εισάγουμε μετά το do κατάλληλη εντολή ώστε να μειώνεται η βαθμολογία 
(scoreLabel) κατά μία (1) μονάδα, κάθε φορά που ο χρήστης ακουμπά τον καμβά. 

13. Εκτελούμε την εφαρμογή με τη χρήση εξομοιωτή (Connect  Emulator). Τι παρατηρείτε 
όταν κάνουμε κλικ στον ποντικό; Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό;  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  

14. Τροποποιούμε το περιεχόμενο του block when..Canvas1.Touched εισάγοντας μία εντολή if 
ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.  

 

15. Διαγράφουμε το block when..mouseSprite.Touched . 
16. Εκτελούμε την εφαρμογή με τη χρήση εξομοιωτή (Connect  Emulator). 
 

Γ. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΙΝΗΣ) 
17. Εισάγουμε μία ετικέτα (Label) με όνομα energyLabel, πλάτος (Width) 200 pixels, ύψος 

(Height) 20 pixels, χρώμα φόντου (Background Color) μπλε και κενό κείμενο (Text), και 
πάνω από αυτή μία ακόμη ετικέτα με κείμενο ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 

 

18. Τροποποιούμε το περιεχόμενο της εντολής if και συγκεκριμένα του τμήματος else ώστε 
να μειώνεται το πλάτος (Width) του energyLabel κατά 20, κάθε φορά που ο χρήστης 
αποτυγχάνει να ακουμπήσει τον ποντικό.  

19. Εκτελούμε την εφαρμογή με τη χρήση εξομοιωτή (Connect  Emulator). 
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Δ. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
Ώρα να προγραμματίσουμε την εφαρμογή μας ώστε το παιχνίδι να τερματίζει όταν η 
ενέργεια του χρήστη μηδενίζεται. Ο τερματισμός του παιχνιδιού θα πραγματοποιείται με 
ένα ηχητικό μήνυμα και απενεργοποίηση των λειτουργιών του προγράμματος. 
20. Σε προβολή Σχεδίασης (Designer), εισάγουμε από την καρτέλα Media ένα στοιχείο 

TextToSpeech (μη-ορατό στοιχείο). 
21. Θέλουμε, όταν η ενέργεια του χρήστη μηδενίζεται (το πλάτος του energyLabel γίνεται ίσο 

με 0), να ακούγεται το μήνυμα GAME OVER!!. Συμπληρώνουμε τον παρακάτω κώδικα και 
τον τοποθετούμε στο σωστό σημείο σε Προβολή Πλακιδίων (Blocks):  

 

22. Παρατηρούμε ότι ακόμη κι αν ακούγεται το μήνυμα GAME OVER και το energyLabel 
μηδενίζεται, το παιχνίδι μπορεί να συνεχιστεί, δηλαδή μπορεί να γίνεται κλικ στον 
ποντικό και να αυξάνει η βαθμολογία. Κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυμητό. Για να το 
διορθώσουμε θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε το χρονόμετρο και το mouseSpite, 
συμπληρώνοντας τις παρακάτω εντολές: 

 
 
Ε. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

23. Μπορούμε να υλοποιήσουμε τη λειτουργία της έναρξης ενός νέου παιχνιδιού με την 
εισαγωγή ενός κουμπιού (Button) με όνομα newGameButton και κείμενο (Text) Νέο 
Παιχνίδι. 

24. Εισάγουμε στο when…newGameButton.Click κατάλληλες εντολές ώστε να υλοποιούνται οι 
παρακάτω ενέργειες: 

 Μηδενίζεται η βαθμολογία (scoreLabel). 
 “Γεμίζει” η ενέργεια (το energyLabel επανέρχεται σε πλάτος 200). 
 Ενεργοποιούνται (ιδιότητα Enabled) το χρονομέτρο (Clock1) και το mouseSpite. 

25. Εκτελούμε ξανά την εφαρμογή με τη χρήση εξομοιωτή (Connect  Emulator). 

 
Συγχαρητήρια!! Ολοκληρώσατε ένα ακόμη παιχνίδι σε App Inventor!! 
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