
Ξεκινώντας με το MIT App Inventor 2 

Μάθημα 3 – Δημιουργώντας ένα πρόγραμμα Ζωγραφικής 

Όμιλος Προγραμματισμού για Φορητές Συσκευές (Mobile Applications)  

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

Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η 

δημιουργία μίας απλής εφαρμογής Ζωγραφικής σε App 

Inventor. Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, ο χρήστης 

μπορεί να σχεδιάζει γραμμές σε μία περιοχή 

σχεδίασης, επιλέγοντας κάθε φορά το χρώμα και το 

πάχος, καθώς και σημεία.  

 

 

Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗΣ: ΚΑΜΒΑΣ (CANVAS), 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ, 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ  

1. Δημιουργήστε ένα κενό project με όνομα 

myPainting (Projects  Start new project). Ορίστε τον 

τίτλο (Title) της οθόνης σε Η Ζωγραφική μου και την 

οριζόντια στοίχιση (AlignHorizontal) σε Center και το 

χρώμα φόντου (BackgroundColor) σε DarkGrey. 

2. Εισάγετε 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 

σχεδιάζουμε στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Για το στοιχείο Canvas1 ορίστε τις παρακάτω 

ιδιότητες: 

 BackgroundColor: Light Grey 

 Width: Fillparent (γεμίζει το στοιχείο που το περιέχει, στην προκειμένη περίπτωση την 

οθόνη) 

 Height: 280 (για emulator) 

3. Για να μπορούμε να σχεδιάζουμε πάνω στον καμβά, πηγαίνουμε σε προβολή πλακιδίων 

(Blocks), για να εισάγουμε τον αντίστοιχο κώδικα. Προφανώς, θέλουμε οι γραμμές να 

σχεδιάζονται όταν σέρνουμε (drag) το δάχτυλό μας στην οθόνη της φορητής συσκευής 

και μάλιστα με τρόπο ώστε η γραμμή να ξεκινά από το σημείο όπου ξεκινά το σύρσιμο 

και να τελειώνει στο σημείο όπου τελειώνει το σύρσιμο. Σε προβολή πλακιδίων (Blocks), 
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κάνετε κλικ στο στοιχείο Canvas1 (αριστερά) και από τα blocks εντολών που 

εμφανίζονται, επιλέξτε το παρακάτω: 

 

Επεξηγήσεις: 

o Τα στοιχεία startX, startY, prevX, prevY, currentX, currentY είναι ενσωματωμένες 

μεταβλητές που σχετίζονται με συντεταγμένες (τη θέση) πάνω στον καμβά. 

o Το γεγονός Dragged δηλώνει το σύρσιμο. 

4. Για τη σχεδίαση της γραμμής, εισάγετε την εντολή call…Canvas1.DrawLine και ορίστε τις 

συντεταγμένες x1, y1, x2, y2 ως εξής: 

 

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

6. Επιπλέον, επιθυμούμε να σχεδιάζουμε σημεία (dots) πάνω στην περιοχή σχεδίασης κάθε 

φορά που ακουμπάμε (touch) με το δάκτυλο σε αυτή. Από τα blocks εντολών του 

στοιχείου Canvas1, επιλέξτε το παρακάτω: 

 

7. Για τη σχεδίαση του σημείου, εισάγετε την εντολή call…Canvas1.DrawCircle. Πώς θα 

ορίσετε τις συντεταγμένες x και y; 
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8.  Το σημείο είναι ουσιαστικά ένας κύκλος. Η παράμετρος r είναι η ακτίνα του 

συγκεκριμένου κύκλου, για την οποία ορίστε την τιμή Canvas1.LineWidth, δηλαδή το 

πάχος της γραμμής του καμβά: 

 

9. Εκτελέστε ξανά την εφαρμογή με τη χρήση εξομοιωτή (Connect  Emulator). Σχεδιάζοντας 

σημεία και γραμμές, κάποια στιγμή η οθόνη γεμίζει!! Πώς θα την καθαρίσουμε; Με τη 

χρήση ενός κουμπιού (Button), με το πάτημα του οποίου ο καμβάς θα καθαρίζει (clear). 

Εισάγουμε ένα τέτοιο κουμπί κάτω από τον καμβά και το προγραμματίζουμε ανάλογα 

από την προβολή πλακιδίων (Blocks): 

 

 

B. ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ  

10. Όλα τα σχέδια (γραμμές και σημεία) που μπορούμε να φτιάξουμε μέχρι τώρα έχουν 

μαύρο χρώμα. Για να μπορούμε να σχεδιάζουμε με χρώμα (χρωματιστές γραμμές, 

χρωματιστά σημεία) πρέπει να μπορούμε να αλλάζουμε το χρώμα γραμμής (PaintColor) 

του καμβά. Για την επιλογή του χρώματος, εισάγετε 4 κουμπιά (Buttons) για τα χρώματα 

που επιθυμούμε (μπλε, κόκκινο, κίτρινο, μαύρο) και ορίστε κατάλληλα τις ιδιότητες 

(Properties) ώστε η εμφάνιση των κουμπιών να είναι η παρακάτω: 

 

Χρήσιμες Οδηγίες: 

o Οι διαστάσεις κάθε κουμπιού είναι 50 x 50. 

o Το σχήμα του κάθε κουμπιού είναι οβάλ. 

o Τα κουμπιά είναι τοποθετημένα οριζόντια το ένα δίπλα στο άλλο. 

o Αλλάξτε τα ονόματα των κουμπιών ώστε να αναγνωρίζουμε από αυτά και το 

χρώμα που απεικονίζουν, π.χ. αντί για Button2, redButton, κτλ. 

11. Για να αλλάζει το χρώμα κάθε φορά που πατάμε το αντίστοιχο κουμπί, χρησιμοποιήστε 

την εντολή: 

 

μέσα στο block:  

 

 

χρώμα της επιλογής μας 
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Προγραμματίστε ανάλογα και τα 4 κουμπιά με τα χρώματα.  

 

Γ. ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΧΗ ΜΟΛΥΒΙΟΥ  

12. Όλα τα σχέδια (γραμμές και σημεία) που μπορούμε να φτιάξουμε μέχρι τώρα έχουν ένα 

συγκεκριμένο πάχος μολυβιού. Για να μπορούμε να σχεδιάζουμε με διαφορετικό πάχος 

μολυβιού, πρέπει να μπορούμε να αλλάζουμε το πάχος γραμμής (LineWidth) του καμβά. 

Για την επιλογή του πάχους γραμμής, εισάγετε έναν μεταβολέα (Slider) και ορίστε 

κατάλληλα τις ιδιότητες (Properties) ώστε: 

o Οι τιμές να είναι από 1 έως 10. 

o Η αρχική θέση να βρίσκεται στην τιμή 2. 

13. Προγραμματίστε το μεταβολέα ώστε κάθε φορά που θα τον μετακινούμε δεξιά ή 

αριστερά να μεταβάλλεται το πάχος της γραμμής (LineWidth) του καμβά. Εισάγετε την 

εντολή:  

 

μέσα στο block:  

 

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

 

 

Συγχαρητήρια!! Ολοκληρώσατε τη δική σας εφαρμογή Ζωγραφικής!! 

 

κουμπί της επιλογής μας 
 

  


