
Ξεκινώντας με το MIT App Inventor 2 

Μάθημα 4 – Δημιουργώντας ένα απλό παιχνίδι (Κορώνα – Γράμματα) 

Όμιλος Προγραμματισμού για Φορητές Συσκευές (Mobile Applications)  

Πειραματικό Γυμνάσιο ΠΑ.ΜΑΚ.  Εκπαιδευτικός: Κουκουρίκου Στυλιανή ΠΕ19 

Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η 

δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού σε App Inventor. Η 

συγκεκριμένη εφαρμογή προσομοιώνει το παιχνίδι 

Κορώνα – Γράμματα που πραγματοποιείται με τη ρίψη 

ενός νομίσματος.  

 

 

Α. ΡΙΨΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 

1. Δημιουργήστε ένα κενό project με όνομα coin 

(Projects  Start new project). Ορίστε τον τίτλο (Title) 

της οθόνης σε Κορώνα - Γράμματα και την οριζόντια 

στοίχιση (AlignHorizontal) σε Center. 

2. Από το παράθυρο Media και την επιλογή Upload 

File ‘φορτώστε’ τα παρακάτω αρχεία εικόνων που 

βρίσκονται στο φάκελο με τα αρχεία μας: 

 1.gif 

 2.gif 

 question.png 

3. Εισάγετε στην περιοχή σχεδίασης μία ετικέτα 

(label) με κείμενο (Text) Κορώνα ή Γράμματα και κλικ 

στο ? για ρίψη.., έντονη γραφή (Fontbold) και μέγεθος 

γραμματοσειράς 18. 

4. Κάτω από την ετικέτα, εισάγετε ένα κουμπί (Button) με όνομα coinButton, 

εικόνα (Image) το ερωτηματικό (αρχείο question.png) και διαστάσεις 160x160. 

5. Το κουμπί coinButton προσομοιώνει τη ρίψη του νομίσματος, δηλαδή, 

θέλουμε κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί, να εμφανίζεται τυχαία η 

μία από τις 2 πλευρές του νομίσματος. Για το αποτέλεσμα της ρίψης, θα 

χρησιμοποιήσουμε μία μεταβλητή (Variable), με όνομα result. Σε Προβολή Πλακιδίων 

(Blocks) κάντε κλικ στο στοιχείο Variables και εισάγετε την εντολή:  
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Πληκτρολογήστε στη θέση name το όνομα result και εισάγετε μετά το to το 0, ως εξής: 

 

6. Ακόμη, κάντε κλικ στο στοιχείο coinButton (αριστερά) και από τα blocks εντολών που 

εμφανίζονται, επιλέξτε το when…coinButton.Click και εισάγετε τις παρακάτω εντολές 

μετά το do: 

 

7. Ποια η λειτουργία της εντολής 

 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

8. Ποια η λειτουργία της εντολής 

 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

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

 

B. ΕΠΙΛΟΓΗ (ΜΑΝΤΕΜΑ) ΟΨΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ  

10. Το παιχνίδι θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέγει την όψη του 

νομίσματος που επιθυμεί, δηλαδή να απαντά στην κλασική ερώτηση Κορώνα ή 

Γράμματα??. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με κλικ του χρήστη σε ένα από 2 κουμπιά που 

φέρουν τις εικόνες των 2 όψεων του νομίσματος, 
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Πάνω από το ερωτηματικό, εισάγετε 2 κουμπιά (Buttons) με ονόματα grammataButton και 

koronaButton, εικόνες (Image) τις εικόνες 1.gif και 2.gif αντίστοιχα, και διαστάσεις 

120x120. Τοποθετήστε τα 2 κουμπιά το ένα δίπλα στο άλλο χρησιμοποιώντας ένα 

στοιχείο HorizontalArrangement. 

11.  Τι θα συμβαίνει, όμως, όταν ο χρήστης επιλέγει με κλικ την κορώνα ή τα γράμματα; 

Πρώτα – πρώτα, θα χρειαστούμε μία μεταβλητή η οποία θα αποθηκεύει την επιλογή του 

χρήστη. Ορίστε μία τέτοια μεταβλητή με όνομα choice και δώστε για αρχική τιμή την τιμή 

0. 

12. Από τις Ιδιότητες (Properties) του κουμπιού coinButton, αποτσεκάρετε το  στο Enabled, 

δηλαδή απενεργοποιήστε το συγκεκριμένο κουμπί ώστε ο χρήστης να μην μπορεί να το 

πατήσει για να κάνει ρίψη (μέχρι να κάνει την επιλογή της όψης του νομίσματος που 

επιθυμεί). 

13. Αντίστοιχα, εισάγετε και στον κώδικα when..coinButton.click την εντολή 

 

για να μην μπορεί να ξαναπατήσει για ρίψη του νομίσματος. 

14. Επιπλέον, εισάγετε τα blocks 

  

και τοποθετήστε τις κατάλληλες εντολές ώστε να υλοποιούνται οι παρακάτω ενέργειες: 

Με κλικ στην επιλογή Γράμματα… Με κλικ στην επιλογή Κορώνα… 

1. Η μεταβλητή choice παίρνει την τιμή 1. 1. Η μεταβλητή choice παίρνει την τιμή ___. 

2. Κρύβεται το κουμπί επιλογής για την 

κορώνα (ιδιότητα Visible). 

2. Κρύβεται το κουμπί επιλογής για 

__________________________. 

3. Απενεργοποιείται το κουμπί επιλογής 

για τα Γράμματα, ώστε ο χρήστης να 

μην μπορεί να το ξαναεπιλέξει 

(ιδιότητα Enabled). 

3. Απενεργοποιείται το κουμπί επιλογής για 

___________________________, ώστε ο 

χρήστης να μην μπορεί να το 

ξαναεπιλέξει. 

4. Ενεργοποιείται το κουμπί για τη ρίψη 

του νομίσματος. 

4. Ενεργοποιείται το κουμπί για τη ρίψη του 

νομίσματος. 

15. Όταν ο χρήστης επιλέγει τη μία από τις 2 τιμές (Κορώνα ή Γράμματα), ενεργοποιείται το 

κουμπί με το ερωτηματικό, δηλαδή ο χρήστης μπορεί να το πατήσει ώστε να γίνει η ρίψη 

του νομίσματος και να βγει ένα τυχαίο αποτέλεσμα. Μένει, λοιπόν, να γίνει 

ο έλεγχος αν ο χρήστης μάντεψε σωστά. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με τη 

δομή if από την ομάδα Control. 
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Εάν η επιλογή του χρήστη (choice) συμφωνεί με το αποτέλεσμα της ρίψης του νομίσματος 

(result), τότε θα εμφανίζεται το μήνυμα «Συγχαρητήρια!! Μαντέψατε σωστά!!», 

διαφορετικά θα εμφανίζεται το μήνυμα «Μαντέψατε λάθος!! Δεν πειράζει..» 

Συμπληρώστε την παρακάτω εντολή για την υλοποίηση του ελέγχου : 

 

Χρήσιμες Οδηγίες: 

o Το messageLabel είναι μία ετικέτα (Label) που θα εμφανίζει ένα μήνυμα ανάλογα 

με την επιτυχία ή όχι του χρήστη να μαντέψει σωστά. Την εισάγουμε σε Προβολή 

Σχεδίασης (Designer) χωρίς αρχικό κείμενο (κενό). 

o Το else εμφανίζεται από το μπλε τετραγωνάκι. 

o Το στοιχείο ελέγχου της ισότητας (=) βρίσκεται στην κατηγορία Logic (πράσινο). 

 

Σε ποιο σημείο του κώδικα θα τοποθετηθεί η εντολή if..then..else; _____________________ 

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

 

Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΣΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΧΡΗΣΤΗ  

Το παιχνίδι, όπως έχει δημιουργηθεί έως τώρα, προσομοιώνει ΜΙΑ ρίψη νομίσματος 

εμφανίζοντας ανάλογο λεκτικό αποτέλεσμα. Μεγαλύτερο νόημα, όμως, θα είχε, αν ο 

χρήστης μπορούσε να ξαναρίξει το νόμισμα και να υπάρχει κάποια βαθμολογία ανάλογα με 

το πλήθος των σωστών μαντεμάτων. 

Για την εκ νέου ρίψη νομίσματος (βήματα 17-18): 

17. Εισάγετε ένα κουμπί (Button) με όνομα resetButton και κείμενο (Text) Νέα Ρίψη. 

18. Εισάγετε στο when…resetButton.Click κατάλληλες εντολές για την υλοποίηση των 

παρακάτω ενεργειών: 

 Τα κουμπιά grammataButton και koronaButton γίνονται ορατά (ιδιότητα Visible). 

 Τα κουμπιά grammataButton και koronaButton γίνονται ενεργά (ιδιότητα Enabled). 

 Το κείμενο της ετικέτας messageLabel γίνεται κενό. 

 Το κουμπί coinButton εμφανίζει την εικόνα του ερωτηματικού. 

Για τον υπολογισμό βαθμολογίας (βήματα 19-21): 

19. Εισάγετε 2 ακόμη μεταβλητές με αρχική τιμή 0: 
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o throws, για το πλήθος των ρίψεων του νομίσματος 

o score, για το πλήθος των σωστών επιλογών του χρήστη 

20. Σε Προβολή Σχεδίασης (Designer) εισάγετε μία ετικέτα (Label) με όνομα scoreLabel για την 

εμφάνιση της βαθμολογίας με κείμενο (Text) Ποσοστό Επιτυχίας: 0/0. 

21. Εισάγετε στο when…coinButton.Click κατάλληλες εντολές για την υλοποίηση των 

παρακάτω ενεργειών: 

 Με κάθε ρίψη του νομίσματος (ανεξαρτήτου αποτελέσματος), αυξάνει η τιμή της 

μεταβλητής throws κατά 1. 

 Με κάθε σωστό μάντεμα, αυξάνει η τιμή της μεταβλητής score κατά 1. 

 Αλλάζει, αντίστοιχα, το κείμενο της ετικέτας scoreLabel. 

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

 

Δ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  

Το παιχνίδι, όπως έχει δημιουργηθεί έως τώρα, προσομοιώνει ΠΟΛΛΕΣ ρίψεις νομίσματος 

εμφανίζοντας ανάλογη βαθμολογία, ωστόσο δε δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

επανεκκινήσει καινούριο παιχνίδι, παρά μπορεί να το πράξει μόνο τερματίζοντας και 

ανοίγοντας ξανά την εφαρμογή. Μπορούμε να υλοποιήσουμε τη λειτουργία της έναρξης 

ενός νέου παιχνιδιού με τη χρήση ενός κουμπιού (Button).  

 

23. Εισάγετε ένα κουμπί (Button) με όνομα newGameButton και κείμενο (Text) Νέο Παιχνίδι. 

24. Εισάγετε στο when…newGameButton.Click κατάλληλες εντολές για την υλοποίηση όλων 

των ενεργειών που υλοποιούνται με το κλικ στο resetButton (Νέα Ρίψη) και επιπλέον των 

παρακάτω ενεργειών: 

 Μηδενίζονται οι μεταβλητές throws και score. 

 Αλλάζει, αντίστοιχα, το κείμενο της ετικέτας scoreLabel. 

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

 

 

Συγχαρητήρια!! Ολοκληρώσατε το πρώτο σας παιχνίδι σε App Inventor!! 

 


