
Dice 10000 
Στο παιχνίδι dice 10000 προσπαθούμε να υλοποιήσουμε ένα παιχνίδι 

που θα προσομοιώνει το παιχνίδι αυτό ζαριών στο κινητό μας. Στην 

απλή έκδοση που θα δημιουργήσετε ο παίκτης έχει δικαίωμα αφού 

ρίξει μία ζαριά να κρατήσει κάποια ζάρια και να ρίξει μία δεύτερη 

ζαριά με τα υπόλοιπα. Μετά την δεύτερη ζαριά θα πρέπει να 

υπολογίζονται οι πόντοι. 

Στο παιχνίδι αυτό θα πρέπει: 
 Να δημιουργήσουμε 6 ζάρια και ένα κουμπί όπου θα ρίχνουμε τα ζάρια και δυνατότητα 

από τον χρήστη να κρατά μετά την 1η προσπάθεια όσα ζάρια επιθυμεί. 

 Με μία δομή επιλογής να ελέγχουμε πόσους 

πόντους θα παίρνει ο παίκτης σύμφωνα με τον 

διπλανό πίνακα. 

Θα χρειαστούμε: 

 Έξι κουμπιά, Button, ένα για κάθε ζάρι. 

 Δύο HorizontalArrangement για να 

τοποθετήσετε τα ζάρια. Μπορείτε φυσικά να 

πειραματιστείτε με άλλες διατάξεις. 

 Ένα επιπλέον κουμπί, Button, για να δίνετε 

εντολή για ρίξιμο ζαριού. 

 Έναν αισθητήρα AccelerometerSensor για να 

μπορείτε να ρίξετε τα ζάρια και 

ανακινώντας την συσκευή. 

 Ετικέτα για ένδειξη Σκορ.  

Βοήθειες:  
 Προσοχή στην δομή επιλογής. Θα πρέπει 

πρώτα να ελέγχουμε για τους συνδυασμούς 

που δίνουν τους περισσότερους πόντους. 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής μπορείτε 

να απλοποιήσετε το σύστημα πόντων που 

βλέπετε στο διπλανό πλαίσιο.  

Προτεινόμενες επεκτάσεις: 
 Το παιχνίδι να είναι για δύο (ή 

περισσότερους) παίκτες. Θα πρέπει σε μία 

μεταβλητή να κρατάτε τίνος παίκτη είναι η 

σειρά για να αυξάνετε τους σωστούς πόντους. 

Φυσικά θα χρειαστείτε και άλλη ετικέτα. 

 Στην πραγματικότητα οι κανόνες του παιχνιδιού είναι λίγο πιο πολύπλοκοι. Διαβάστε τις οδηγίες 

από το άρθρο στην Wikipedia ή στο wikihow και ενσωματώστε όποια άλλη λειτουργία θέλετε. 

 Ότι άλλο επιθυμείτε 

 Μπορείτε να δημιουργήστε άλλα παρόμοια παιχνίδια όπως: 

o Γιαντζί: https://en.wikipedia.org/wiki/Yahtzee 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dice_10000
https://www.wikihow.com/Play-10000
https://en.wikipedia.org/wiki/Yahtzee


o Φαρκλ: https://en.wikipedia.org/wiki/Farkle 

o Κισμέτ: https://en.wikipedia.org/wiki/Kismet_(dice_game) 

Πηγές - Υλικό: 
 Άρθρο Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Dice_10000 

 Άρθρο Wikihow: https://www.wikihow.com/Play-10000 

 Εικονίδια και ήχοι ζαριού (zip):  http://lyk-

karlov.sam.sch.gr/images/courses/informatics/appinventor/lab_1_RollDice.zip 
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