
Whac-A-Mole 
Στο παιχνίδι Whac-A-Mole προσπαθούμε να υλοποιήσουμε 

ένα παιχνίδι που θα προσομοιώνει το κλασικό αυτό παιχνίδι 

στο κινητό μας.  

Στο παιχνίδι αυτό θα πρέπει: 

 Να εμφανίζουμε έναν τυφλοπόντικα, ή ότι άλλο 

θέλουμε, σε τυχαίες θέσεις κάθε δευτερόλεπτο. 

 Το άγγιγμά του, κάνει το τηλέφωνό μας να δονείται και 

μία ετικέτα που να μετρά τις φορές που το αγγίξαμε να 

αυξάνεται κατά 1. Ο τυφλοπόντικας θα μετακινείται 

άμεσα σε νέα θέση. 

 Το άγγιγμα της οθόνης χωρίς να έχουμε αγγίξει τον τυφλοπόντικα κάνει μία δεύτερη 

ετικέτα που μετρά τις αστοχίες να αυξάνεται κατά 1 

 Το πάτημα ενός κουμπιού επαναφοράς μηδενίζει και τις δύο 

ετικέτες.  

Θα χρειαστούμε: 

 Ένα εικονίδιο τυφλοπόντικα ή ότι άλλο επιλέξουμε για 

εικονίδιο. 

 Ένα ρολόι, Clock, για να μετράμε τον χρόνο που εμφανίζεται σε 

κάθε σημείο ο τυφλοπόντικας. 

 Έναν ήχο, Sound, για να δονούμε την συσκευή 

μας όταν πετυχαίνουμε τον τυφλοπόντικα. 

 Καμβά, Canvas, για να κινείται ο 

τυφλοπόντικας και 

 ImageSprite για τον ίδιο τον τυφλοπόντικα 

 Κουμπί, Button, και ετικέτες Label για 

επαναφορά του παιχνιδιού και εμφάνιση 

επιτυχιών και αποτυχιών.  

Βοήθειες: 
 Θα χρειαστούμε να υλοποιήσουμε μία διαδικασία η οποία θα θέτει το σημείο που εμφανίζεται 

ο τυφλοπόντικας την οποία θα την καλούμε κατάλληλα στην αρχή του παιχνιδιού αλλά και κάθε 

φορά που θα τερματίζει το χρονόμετρο, δηλαδή κάθε ένα δευτερόλεπτο. 

 
 Θα χρειαστείτε την εντολή when Canvas Touched ώστε να ελέγξετε 

πότε ο χρήστης ακουμπά το sprite αλλά και πότε αποτυγχάνει.  
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Προτεινόμενες επεκτάσεις: 
 Μπορείτε να προσθέσετε και άλλα εικονίδια (ή sprite) εκτός από τον τυφλοπόντικα με 

ενδεχομένως διαφορετικούς πόντους το καθένα. 

 Κάποιο εικονίδιο (ή sprite) μπορεί να δίνει αρνητικούς πόντους ή να χάνει ο παίκτης. Μπορεί ο 

παίκτης να έχει συγκεκριμένο αριθμό «ζωών» πριν το game over. 

 Ένα επιπλέον χρονόμετρο να μετρά έναν συνολικό χρόνο παιχνιδιού και να τερματίζει το 

παιχνίδι. 

 Προσθέστε στην εκκίνηση του παιχνιδιού επιλογή επιπέδου δυσκολίας η οποία θα μπορεί για 

παράδειγμα να είναι εμφάνιση για μικρότερο χρονικό διάστημα του τυφλοπόντικα ή εμφάνιση 

περισσοτέρων «κακών». Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον σκοπό αυτό το ListPicker στην 

ομάδα UserInterface. 

 Ότι άλλο επιθυμείτε 

Πηγές - Υλικό: 
 Άρθρο Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Whac-A-Mole 

 Ήχοι: https://www.freesfx.co.uk/ 

 Εικονίδιο τυφλοπόντικα: http://lyk-

karlov.sam.sch.gr/images/courses/informatics/appinventor/mole.png 
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