
Ξεκινώντας με το MIT App Inventor 2 

Μάθημα 9 – Παίζοντας Ξυλόφωνο 

Όμιλος Προγραμματισμού για Φορητές Συσκευές (Mobile Applications)  

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο ΠΑ.ΜΑΚ.  Εκπαιδευτικός: Κουκουρίκου Στυλιανή ΠΕ19 

Σκοπός της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας είναι η δημιουργία 

μίας εφαρμογής σε App Inventor που 

θα προσομοιώνει ένα μουσικό όργανο 

και συγκεκριμένα ένα ξυλόφωνο. 

 

 

 

 

Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ( INTERFACE) 

1. Δημιουργήστε ένα κενό project με όνομα xylophone (Projects  Start new project). Ορίστε 

τον τίτλο (Title) της οθόνης σε Ξυλόφωνο και την οριζόντια στοίχιση (AlignHorizontal) σε 

Center. 

2. Από το παράθυρο Media και την επιλογή Upload File ‘φορτώστε’ τα παρακάτω αρχεία 

ήχου που βρίσκονται στο φάκελο με τα αρχεία μας: 

1.wav, 2.wav, 3.wav, 4.wav, 5.wav, 6.wav, 7.wav, 8.wav 

Καθένα από τα παραπάνω αρχεία ήχου αντιστοιχεί στον ήχο μιας νότας όπως παίζεται 

από ένα ξυλόφωνο (ΝΤΟ, ΡΕ, ΜΙ, ΦΑ, ΣΟΛ, ΛΑ, ΣΙ, ΝΤΟ). 

3. Εισάγετε στην περιοχή σχεδίασης 8 κουμπιά (Button) που αντιστοιχούν στα «πλήκτρα» 

ενός ξυλόφωνου με τις παρακάτω ιδιότητες: 

Όνομα 

(Name) 

Κείμενο (Text) Χρώμα Φόντου 

(BackgoundColor) 

Ϋψος (Height) 

nto1 ΝΤΟ Red 40 pixels 

Re ΡΕ Orange 40 pixels 

Mi ΜΙ Yellow 40 pixels 

Fa ΦΑ Green 40 pixels 

Sol ΣΟΛ Blue 40 pixels 

La ΛΑ Cyan 40 pixels 

Si ΣΙ Magenta 40 pixels 

nto2 ΝΤΟ Red 40 pixels 

 

4. Εισάγετε στην περιοχή σχεδίασης από την καρτέλα Media ένα στοιχείο Sound (μη ορατό 

στοιχείο) με όνομα noteSound και ορίζουμε την τιμή της ιδιότητας MinimumInterval στο 0. 
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5. Σε Προβολή Πλακιδίων (Blocks), εισάγετε το παρακάτω block που θα περιλαμβάνει τις 

εντολές που θα εκτελούνται κάθε φορά που θα φορτώνεται (αρχικοποιείται) η οθόνη του 

προγράμματος: 

 

A. Φορτώστε ΟΛΑ τα αρχεία ήχου κατά την εκτέλεση του προγράμματος ώστε να είναι 

άμεσα διαθέσιμα, διαφορετικά θα καθυστερεί η εκτέλεσή τους (δε θα ακούγονται 

έγκαιρα). Αυτό πραγματοποιείται με την εντολή: 

 

B. Προσαρμόστε το μέγεθος των κουμπιών (Buttons) ανάλογα με την οθόνη της συσκευής 

που χρησιμοποιούμε (tablet, mobile phone, emulator). Για τα κουμπιά του ξυλόφωνου 

θέλουμε να έχουν κλιμακούμενο μέγεθος όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εισάγετε κατάλληλες εντολές στο when…Screen1.Initialize για να πραγματοποιούνται τα 

Α και Β. 

6. Σε Προβολή Πλακιδίων (Blocks), εισάγετε τον κώδικα για να ακούγεται η νότα NTO όταν 

θα πατάμε το αντίστοιχο κουμπί: 

 

Screen1.Width – 20 Ν Τ Ο  

Screen1.Width – 40 Ρ Ε  

Screen1.Width – 60 Μ Ι  

Screen1.Width – 80 Φ Α  

Screen1.Width – 100 Σ Ο Λ  

Screen1.Width – 120 Λ Α  

Screen1.Width – 140 Σ Ι  

Screen1.Width – 160 Ν Τ Ο  
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7. Μπορούμε να επαναλάβουμε το ίδιο και για τις υπόλοιπες νότες, ωστόσο θα το 

υλοποιήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο, και συγκεκριμένα με τη χρήση μιας διαδικασίας 

(Procedure): 

I. Από την ομάδα Procedures εισάγετε το block 

 

II. Αντικαταστήστε τη λέξη procedure με το όνομα της διαδικασίας που θέλουμε να 

φτιάξουμε, στο συγκεκριμένο σημείο με το όνομα playNote (η διαδικασία playNote 

παίζει μία νότα). 

III. Εισάγετε τις παρακάτω εντολές για τη διαδικασία playNote: 

 

IV. Το number ονομάζεται παράμετρος της διαδικασίας. Τι πιστεύετε ότι δηλώνει το 

number; 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

V. Αντικαταστήστε τον κώδικα when…nto1.Click με τον ακόλουθο: 

 

Τι πιστεύετε ότι δηλώνει ο αριθμός (number) 1; 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

VI. Εισάγετε τον κώδικα που θα αντιστοιχεί στο πάτημα των υπόλοιπων κουμπιών 

(re, mi, fa, sol, la, si, nto2). 

8. Εκτελέστε την εφαρμογή με τη χρήση εξομοιωτή (Connect  Emulator). 

Συγχαρητήρια!! Προσομοιώσατε τη λειτουργία ενός μουσικού οργάνου!! 

 

κλήση διαδικασίας 


