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App Inventor gida

1 JUSTIFIKAZIOA
Gaur egun, informatika non-nahi aurkitzen da. Telefono, ordenagailu edo edozein gailu
adimentsuk informatika darama barnean. Sistema horiek guztiek nolabaiteko programak dituzte
barnean funtziona dezaten. Horregatik, oso garrantzitsua da programa batek duen funtsezko egitura
ulertzea. Besteak beste, aldagaia, konstantea, baldintza, egitura errepikatzailea eta funtzioa.
Elementu horiekin guztiekin, programa sinpleak sortzeko gai izango dira ikasleak.
Arazoetan oinarritutako irakaskuntzan trebatzeko, programak egitea ezinbesteko tresna da,
Batxilergoan informatika aukeratzen duten ikasleek programa konplexuak egin beharko
dituzte, goi mailako lengoaiaren bat erabiliz. Java, C edo Python dira adibide ohikoenak.
Horregatik, goi mailako lengoaiak erabiltzen hasi aurretik, interesgarria da App Inventor tresna
menderatzea. Izan ere, goi mailako lengoaiak baino errazagoa da. Kodea idatzi egiten da, baina
modu grafikoan eta blokeak erabiliz. Aldi berean, benetako programak sortzen dira. Hau da,
ikasleek sortuko dituzten programak, smartphonetan instalatu eta exekutatu ahal izango dituzte.
Gaur egun, App Inventorekin egindako programekin, smartphone edo tableta batek dituen
azelerometroa, brujula, mugimendua edota GPSa kontrolatu eta erabil daitezke. Besteak beste,
programa hauek egin daitezke: jokoak, gestiorako programak, haurtxoentzako liburu interaktiboak,
gidak... Modu horretan, ikasleek hatzekin “ukitu” ditzaketen proiektuak sortuko dituzte. Horregatik,
Site hau DBHko 4.mailarako prestatu da, eta helburuak hauek dira:
• Programaziaren funtsezko kontzeptuak ulertzea eta erabiltzea.
• Erronken aurrean, irtenbidea aurkitzeko gai izatea.
• Programa sinpleak egitea eta ulertzea.
• Motibazioa bidelagun delarik, ikasle bakoitzaren sormena eta independentzia sustatzea.
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2 INSTALAZIOA
Lehenik eta behin, kontuan izan behar da App Inventorekin egindako programak gailu
adimentsu batean exekutatu nahi badira gailu hori Android-en oinarritutakoa izan beharko dela.
App Inventor erabilita, minutu gutxitan programak egin daitezke. Diseinua eta bloke editorea App
Inventoreko webgunetik egiten dira. Beraz, ez da beharrezkoa inolako softwarerik instalatzea.
Programa bukatuta izanda, hiru aukera daude:
1. Gailuan (smartphone edo tableta) wifi konexioa erabiliz, denbora errealean programa
exekutatzea.

http://appinventor.mit.edutt

2. Gailuan (smartphone edo tableta) USB kable bat erabiliz, denbora errealean programa
exekutatzea.

http://appinventor.mit.edu

3. Gailua emulatuko duen smartphone edo tableta gailu birtual batean exekutatzea.

http://appinventor.mit.edu
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2.1 Wifi konekzioa erabiliz
Instalatu programa gailu adimentsuan::

http://appinventor.mit.edu

• Horretarako, goiko QR kodea irakurri. QR programa iralurtzeko eskaneatzaile bat
behar izanez gero, bilatu Play Storen.
1. Konektatu gailu adimentsua eta ordenagailua wifi sare berean.
2. Horretarako, ireki App Inventor.:
• Ireki egindako programa (Project->My projects) edo sortu programa berri bat
(Project->Start New Project).
• Aukeratu webgunearen goiko menutik Connect->Al Companion

• Horrela, QR kode bat agertuko da. Lehenengo pausoan eskaneatu denaren antzekoa.
• MITT App Inventor 2 programa ireki, eta Scan QR code aukera erabiliz, QR kodea
eskaneatu.
Azkenik, segundo batzuk igaro ondoren, programa gailuan exekutatuko da.
Orain, programa probatzeko unea da.

2.2 USB kablea erabiliz
1. Instalatu App Inventor Setup softwarea. Erabilitako sistema eragilearen arabera:
• GNU/Linux sistema eragilea erabili ezkero, Debian sistema eragilean oinarrituriko
sistema eragilea bada:
 http://appinv.us/aisetup_linux_deb
Beste GNU/Linux sistema eragileren bat bada:
 http://appinv.us/aisetup_linux_other
• Windows XP, Vista, 7, 8 edo 10 erabili ezkero, instalatu:
 driver-ak
 http://appinv.us/aisetup_windows
• Mac OS X sistema eragilea erabili ezkero, instalatu programa hau:
 http://appinv.us/aisetup_mac
3
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2. Instalatu programa gailu adimentsuan:

http://appinventor.mit.edu

• Horretarako, goiko QR kodea irakurri. QR programa irakurtzeko eskaneatzaile bat
behar izan ezkero, bilatu Play Storen.
3. Jarri aiStarter programa martxan. aiStarter programak honetarako balio du:
web-nabigatzailea, USB kablearekin edo emuladorearekin komunikatzeko. Programa
abian jartzeko:
• GNU/Linux sistema eragilea bada, aiStarter /usr/google/commands-for-Appinventor
tokian instalatu da. Orain, komando lerroa edo Bash-a ireki eta idatzi:
/usr/google/appinventor/commands-for-Appinventor/aiStarter &
• Windows sistema eragilea bada, ordenagailua pizten den bakoitzean, exekutatu
mahaigaineko laster bidea.
• Mac sistema eragilea erabiltzen bada, automatikoki exekutatuko da aiStarter. Beraz,
lasai egon.
• Aukeratu, webgunearen goiko menutik Connect->Emulator.
4. Jarri gailu adimentsua, USB Debugging On. Horretarako, bilatu Interneten nola jarri
egoera horretan. Izan ere, gailu bakoitzean ezberdin suertatzen da.
5. Konektatu gailua, USB kable bat erabiliz. Aukeratu media storage device modua.
6. Jo web-orrialde honetara: http://appinventor.mit.edu/test eta egiaztatu dena ondo dagoen.
7. Ireki App Inventoreko programa bat eta konektatu zure gailua. Horretarako:
• Ireki zuk egindako programa (Project->My projects) edo sortu programa berri bat
(Project->Start New Project).
• Aukeratu webgunearen goiko menutik Connect->USB

Azkenik, segundo batzuk igaro ondoren, programa gailuan exekutatuko da. Orain, programa
probatzeko unea da.
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2.3 Smartphone emuladore bat erabiliz
1. Instalatu App Inventor Setup softwarea. Erabilitako sistema eragilearen arabera:
• GNU/Linux sistema eragilea erabili ezkero, Debian sistema eragilean oinarrituriko
sistema eragilea bada:
 http://appinv.us/aisetup_linux_deb
Beste GNU/Linux sistema eragileren bat bada:
 http://appinv.us/aisetup_linux_other
• Windows XP, Vista, 7, 8 edo 10 erabili ezkero, instalatu:
 driver-ak
 http://appinv.us/aisetup_windows
• Mac OS X sistema eragilea erabili ezkero, instalatu programa hau:
 http://appinv.us/aisetup_mac
2. Jarri aiStarter programa martxan. aiStarter programak honetarako balio du:
web-nabigatzailea, USB kablearekin edo emuladorearekin komunikatzeko. Programa
abian jartzeko:
• GNU/Linux sistema eragilea bada, aiStarter /usr/google/commands-for-Appinventor
tokian instalatu da. Orain, komando lerroa edo Bash-a ireki eta idatzi:
/usr/google/appinventor/commands-for-Appinventor/aiStarter &.
• Windows sistema eragilea bada, ordenagailua pizten duzun bakoitzean, exekutatu
mahaigaineko lasterbidea.
• Mac sistema eragilea erabiltzen bada, automatikoki exekutatuko da aiStarter.
3. Ireki App Inventor, horretarako:
• Ireki egindako programa (Project->My projects) edo sortu programa berri bat
(Project->Start New Project).
• Aukeratu webgunearen goiko menutik Connect->Emulator

Azkenik, pare bat minutu igaro ondoren, programa gailu birtual batean emulatuko da. Izan
pazientzia, mesedez. Orain, programa probatzeko unea da.

5

Mikel Ituarte

3 OINARRIZKO ELEMENTUAK
Hemen ikusten dena App Inventoreko hasierako pantaila da. Gune bakoitza zenbakituta
dago. Jarraitu zenbakiei ordena naturalaren arabera.

3.1 1 GUNEA

Gune hau, App Inventorreko goiko menua da. Ikus daitekeen moduan, hainbat elementu
daude. Joan gaitezen banan-banan ikusten.
1. Pojects: App Inventorreko proiektuekin lotutako hainbat aukera; esanguratsuenak
ikusiko ditugu.
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Start new project: Proiektu berri bat hasteko.
Import project (.aia) from my computer: Aukera honen bitartez, ordenagailuan gordeta daukagun
proiekturen bat inportatu dezakegu, orain lan egiten gauden proiektura.
Delete project: Orain lan egiten gauden proiektua ezabatzeko.
Save project: Proiektua gordetzeko.
Save project as…: Proiektua beste izen batekin gordetzeko.
Export selecte project (.aia) to my computer: Lan egiten gauden proiektua ordenagailuan
gordetzeko.
Exprot all projects: egindako proiektu guztiak ordenagailuan gordetzeko.
2. Connect: aukera honek adierazten du programa non exekutatuko duen.
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All Compaion: Gailuan, smartphone edo tableta, wifi konexioa eralibiz, denbora errealean
exekutatuko da sortutako programa.
Emulator: Gailua emulatuko duen smartphone edo tableta gailu birtual batean exekutatuko da
sortutako programa.
USB: Gailuan, smartphone edo tableta, USB kable bat erabiliz, denbora errealean exekutatuko da
programa.
Reset Connection eta Hard Reset: aukera horien bitartez, trabatuta gelditu bada edo programa
aldatu nahi izan ezkero, exekutatzen ari den programa berrabiarazi egingo da.
3. Build: aukera horrekin Android gailuetan instalagarriak diren programak sortuko dira.

App ( provide QR code for .apk): QR kode bat agertuko da. Irakurri ondoren, gailuan instalatuko
da.
App ( save .apk to my computer): Androiderako programa instalagarria ordenagailura jeitsiko da.
4. Azkenik, beste aukera multzo bat dago:

My projects: Egindako programa guztiak erakutsiko dira.
Gallery: Denentzat eskuragai izan daitezen, jendeak proiektuak jartzen ditu.
Guide: App Inventoren inguruko zalantzarik izanez gero, elementuen azalpena, foroa,
dokumentazioa eta orokorrean App Inventorekin lotutako hainbat gai.
Report an Issue: App Inventor programan arazoren bat aurkituz gero, programaren egileei
informazioa emateko.
English: Hor klik egin ondoren, App Inventoren hizkuntza alda daiteke. Besteak beste, gaztelania,
frantsesa, italiera,…

3.2 2 GUNEA
lan:

Gune hori App Inventorreko gune nagusia da. Programak sortzeko bi modutan egingo da
• Designer moduan, programak izango duen itxura definituko da. Hala nola: botoiak, etiketak,
soinua eta abar.
• Blocks moduan, blokeak txertatuz, programak hartuko duen jokabidea definituko da.

Modu batetik bestera aldatzeko, goikaldeko eskuinaldean ikusten diren botoietan klik
eginez aldatzen da. Ikus ditzagun modu biak!!!!
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3.2.1 Designer modua

Normalean, programa batek pantaila bat baino gehiago izango ditu. Beraz, pantaila bat baino
gehiago diseinatu beharko dira. Hori dela eta, Add Screen botoian klik eginez, beste pantaila bat
sortu ahal izango da. Pantaila orok zenbait propietate (Properties) dauzka.
Ezaugarri batzuk lehenengo pantailan soilik agertuko dira. Izan ere, ez dauka zentzurik
programaren izena edo programaren ikonoa pantaila guztietan definitu ahal izateak. Goazen
propietate ohikoenak ikustera.
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App Name: Programen izena zehazteko.
BackgrounColor: Pantailak atzeko planoan izango duen kolorea hautatu
daiteke.
CloseScreenAnimation: Pantaila hori ixtean egingo duen animazioa da.
Icon: programa orok ikono bat izaten du programa zabaltzeko.Ikonoa
programaren erakusgarri izango da. Aukera horrekin, ikono horren irudia
igo daiteke.
OpenScreenAnimation: pantaila hori zabaltzean egingo duen animazioa da.
ScreenOrientation: pantailak izango duen orientazioa da:
 Portrait (normala).
 Landscape (etzana).
 Sensor (gailuaren sentsoreek esaten dutena).
Scrollable kontrol-laukia gaituta badago, behar izanez gero , pantailan
korritze-barra ager daiteke. Adibidez, elementu asko pantailan jarri nahi
ezkero, propietate hori gaituta izatea beharrezkoa izango da.
Sizing: pantaila bat diseinatzerakoan bi aukera daude:
 Fixed, pixel kopuru finkoa kontuan izanda.
 Responsive, modu dinaminkoan disenatzeko.
Gailu adimentsu guztiek ez dute pantaila bereizmen berdina, eta ondorioz,
pixel kopuru berdina. Beraz, hobe Responsive aukeratzea.
Title: pantailaren izena definitzen da.
TitleVisible kontrol-laukia gaituta badago, pantailaren izena erakutsiko da.
TutorialURL: programaren erabilera webgune batean azalduta badago,
hemen jar daiteke helbidea.

Pantaila orotan, zenbait elementu erabiliko dituzu zure programa sortzeko. Ezkerraldean
Palette izenaren pean daude. Batzuk pantailan ikusiko dira, beste batzuk ez. Adibidez, azken
horietan sartuko dira sentsoreak.

3.2.1.1 User Interface taldea (150 bereizmena firefoxen)
Talde horretan, erabiltzaileak programarekin komunikatzeko elementuak daude. Adibidez,
testua idatzi nahi badu, edo erabiltzaileari programatzaileak zerbait adierazi nahi badio, nahitaez
elementu hauek egon beharko dira:
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3.2.1.1.1 Button

Button elementuaren bitartez, klik egitean zenbait ekintza defini daitezke. Button
elementuaren propietaterik garrantzitsuenak:
BackGroundColor: atzealdeko kolorea aldatzeko.
Enabled: kontrol-laukia gaituta badago, elementua gaitua izango da. Gaituta ez badago
aldiz,erabiltzaileak ezin izango du klik egin.
FontBold: letrak loditzeko.
FontItalic: letrak etzanda jartzeko.
FontSize: letren tamaina aldatzeko.
Height: altuera definitzeko:
 Automatic, programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent, dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel, zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent, dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
Image: irudia txertatzeko.
Text: testua aldatzeko.
TextColor: testuaren kolorea aldatzeko.
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da; bestela, ez.
3.2.1.1.2 Checkbox

CheckBox elementua aukeraketak egin behar direnean erabiltzen da. Adibidez,
erabiltzailearen gustuen inguruan galdetzen denean. Erabiltzaileari galde diezaiokegu, adibidez, guk
emandako aukera batzuen artetik, zein kirol dituen gustuko. Horrela, erabiltzaileak gustuko dituen
CheckBoxak gaitu egingo ditu. CheckBox elementuaren “properties” garrantzitsuenak:
BackGroundColor: atzealdeko kolorea aldatzeko.
Checked: kontrol-laukia gaitzeko edo desgaitzeko.
Enabled: kontrol-laukia gaituta badago, Button elementua gaitua izango da. Gaituta ez badago,
erabiltzaileak ezin izango du klik egin.
FontBold: letrak loditzeko.
FontItalic: letrak etzanda jartzeko.
FontSize: letren tamaina aldatzeko.
Height: altuera definitzeko:
 Automatic, programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent, dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel, zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent, dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
Text: testua aldatzeko.
TextColor: testuaren kolorea aldatzeko.
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da; bestela, ez.
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3.2.1.1.3 DatePicker

DatePicker elementuan klik eginez, egutegi bat zabalduko da eta data bat aukera daiteke.
DatePicker elementuaren propietaterik garrantzitsuenak:
BackGroundColor: atzealdeko kolorea aldatzeko.
Enabled: kontrol-laukia gaituta badago, elementua gaitua izango da. Gaituta ez badago,
erabiltzaileak ezin izango du klik egin.
FontBold: letrak loditzeko.
FontItalic: letrak etzanda jartzeko.
FontSize: letren tamaina aldatzeko.
Height: altuera definitzeko:
 Automatic, programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent, dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel, zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent, dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
Image: irudia txertatzeko.
Text: testua aldatzeko.
TextColor: testuaren kolorea aldatzeko.
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da, bestela, ez.
3.2.1.1.4 Image

Image elementua irudi bat txertatzeko erabiltzen da. Image elementuaren propietaterik
garrantzitsuenak:
Height: altuera definitzeko:
 Automatic, programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent, dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel, zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent, dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
RotationAngle: jarritako angeluaren arabera jarriko da.
3.2.1.1.5 Label

Label elementua testua erakusteko erabiltzen da. Label elementuaren propietaterik
garrantzitsuenak:
BackGroundColor: atzealdeko kolorea aldatzeko.
FontBold: letrak loditzeko.
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FontItalic: letrak etzanda jartzeko.
FontSize: letren tamaina aldatzeko.
Height: altuera definitzeko:
 Automatic, programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent, dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel, zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent, dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
Text: testua aldatzeko.
TextColor: testuaren kolorea aldatzeko.
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da; bestela, ez.

3.2.1.1.6 ListPicker

Button elementuaren itxura du, baina bertan klik egitean, testuz osaturiko aukera batzuk
aurkezten dira. Aukera horietatik bat aukera daiteke. Propietate gehienak, Button elementuaren
berdinak dira; beraz, ikusi Button elementua. ListPicker elementuaren berezko propietaterik
garrantzitsuenak:
ElementsFromString: erabiltzaileak dituen aukerak. Koma erabili behar da elementuak
ezberdintzeko.
Selection: aukera ezberdinen artean, aukeratutako elementua da.
ShowFilterBar: kontrol-laukia gaituta badago, bilaketak egin daitezke.
3.2.1.1.7 ListView

ListView elementuak testuz osaturiko zenbait elementu erakusteko balio du. Label elementu
n bider edukitzea modukoa da. ListView elementuaren propietaterik garrantzitsuenak:
ElementsFromString: erabiltzaileak dituen aukerak. Koma erabili behar da elementuak
ezberdintzeko.
Height: altuera definitzeko:
 Automatic, programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent, dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel, zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent, dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
Selection: Egon diren aukeren artean aukeratutako elementua da.
SelectionColor: Aukeratuta dagoen elementua zein kolorez nabarmenduko den aukeratzeko.
ShowFilterBar: Kontrol-laukia gaituta badago, elementuan egin daitezkeen bilaketak.
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3.2.1.1.8 Notifier

Notifier elementua ikusezina da diseinuaren aldetik, baina alertak eta mezuak erakusteko
balio du. Programan zerbait gertatzen denean, besteak beste, erabiltzaileari mezuak helarazteko
balio du. Adibidez Notifier elementuaren bitartez, zerbait gertatzen denean, bai/ez aukerak eman
ahal zaizkio erabiltzaileari. Noifier elementuaren propietaterik garrantzitsuenak:
BackGroundColor: atzealdeko kolorea aldatzeko.
TextColor: testuaren kolorea aldatzeko.
NotifierLenght: pantailan erakusten den denbora:
 Short, denbora laburra.
 Long, denbora luzea.
3.2.1.1.9 PasswordTextBox

PasswordTextBox elementuak erabiltzaileak testua sartzeko balio du. Testua sartu bitartean,
ez da ikusiko zer ari den sartzen erabiltzailea. TextBox elementuaren antzekoa da. Pasahitzak sartu
behar direnean elementu hori erabiltzen da. Elementu hori Button elementuarekin batera kokatu ohi
da. PasswordTextBox elementuaren propietaterik garrantzitsuenak:
BackGroundColor: atzealdeko kolorea aldatzeko.
Enabled: kontrol-laukia gaituta badago, elementua gaitua izango da. Gaituta ez badago,
erabiltzaileak ezin izango du klik egin.
FontBold: letrak loditzeko.
FontItalic: letrak etzanda jartzeko.
FontSize: letren tamaina aldatzeko.
Height: altuera definitzeko:
 Automatic, programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent, dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel, zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent, dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
Hint: erabiltzaileari zer idatzi behar duen adierazten zaio. Pista moduan funtzionatzen du.
Text: testua aldatzeko.
TextColor: testuaren kolorea aldatzeko.
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da; bestela, ez.
3.2.1.1.10 Slider

Slider elementua korritze-barra da, zeina hatzarekin mugi daitekeen. Hatzarekin Slidera
mugituta, Sliderak daukan balioa aldatzen da. Balio-aldaketa horrekin zenbait gauza egin daitezke.
Adibidez, balioa aldatzen doan bitartean, pantailako atzealdeko kolorea alda daiteke.
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Slideraren propietaterik garrantzitsuenak:
ColorLeft: korritze-barra ezkerraldean dagoenean izango duen kolorea.
ColorRight: korritze-barra eskuinaldean dagoenean izango duen kolorea.
Width: altuera definitzeko:
 Automatic, programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent, dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel, zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent, dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
MaxValue: korritze-barra eskuinaldean dagoenen izango duen balioa da.
MinValue: korritze-barra ezkerraldean dagoenean izango duen balioa da.
ThumbPosition: korritze-barraren balioa. MaxValue eta MinValue balioen artean egon behar da.
ThumbEnable: kontrol-laukia gaituta badago, korritze-barra hatzarekin mugitu ahalko da; bestela,
ez.
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da; bestela, ez.
3.2.1.1.11 Spinner

Spinner elementuan klik egitean, n elementuz osaturiko zerrenda bat bistaratzen da.
Zerrenda horretatik elementu bat aukera daiteke. Spinner elementuaren propietaterik
garrantzitsuenak:
ElementsFromString: erabiltzaileak dituen aukerak. Koma erabili behar da elementuak
ezberdintzeko.
Width: altuera definitzeko:
 Automatic, programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent, dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel, zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent, dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
Prompt: izango duen izena pantailan.
Selection: Egon diren aukeren artean, aukeratutako elementua da.
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da, bestela, ez.
3.2.1.1.12 TextBox

TextBox elementuak erabiltzaileak testua idazteko balio du. Elementu hori normalean Button
elementuarekin agertu ohi da. Adibidez, erabiltzailearen datuak sartzeko erabil daiteke. TextBox
elementuaren propietaterik garrantzitsuenak:
BackGroundColor: atzealdeko kolorea aldatzeko.
Enabled: kontrol-laukia gaituta badago, elementua gaitua izango da. Gaituta ez badago,
erabiltzaileak ezin izango du klik egin.
FontBold: letrak loditzeko.
FontItalic: letrak etzanda jartzeko.
FontSize: letren tamaina aldatzeko.
Height: altuera definitzeko:
 Automatic: programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Paren:, dagoen gune osoa beteko du.
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 Pixel: zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent: dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
Hint: erabiltzaileari adierazten zaio zer idatzi behar duen. Pista moduan funtzionatzen du.
MultiLine: kontrol-laukia gaituta badago, lerro bat baino gehiago idatz daiteke.
NumbersOnly: kontrol-laukia gaituta badago, zenbakiak soilik idatzi ahal izango dira.
Text: testua aldatzeko.
TextColor: testuaren kolorea aldatzeko.
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da, bestela, ez.
3.2.1.1.13 TimePicker

TimePicker elementuan klik eginez, erloju bat zabalduko da eta ordu bat aukeratu daiteke.
TimePicker elementuaren propietaterik garrantzitsuenak:
BackGroundColor: atzealdeko kolorea aldatzeko.
Enabled: kontrol-laukia gaituta badago, elementua gaitua izango da. Gaituta ez badago,
erabiltzaileak ezin izango du klik egin.
FontBold: letrak loditzeko.
FontItalic: letrak etzanda jartzeko.
FontSize: letren tamaina aldatzeko.
Height: altuera definitzeko:
 Automatic: programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent: dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel: zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent: dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
Image: irudia txertatzeko.
Text: testua aldatzeko.
TextColor: testuaren kolorea aldatzeko.
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da, bestela, ez.
3.2.1.1.14 WebViewer

WebViewer elementuak web-orrialde bat pantailan bistaratzeko balio du. Adibidez,
www.marca.com-eko hasierako web-orria, aplikazioan agertzeko erabil daiteke. WebViewer
elementuaren propietaterik garrantzitsuenak:
FollowLinks: kontrol-laukia gaituta badago, agertzen diren estekei klik eginez gero, nabigatu
egingo da estekak esaten duen tokira.
Height: altuera definitzeko:
 Automatic, programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent, dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel, zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent, dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
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Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
HomeURL: erakutsiko den web-orrialdearen helbidea.
PromptforPermission: kontrol-laukia gaituta badago, erabiltzaileari geolokalizazio baimena
eskatuko zaio. Gaituta ez badago, erabiltzaileak geolokalizazio baimena ematen duela suposatzen
da.
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da; bestela, ez.

3.2.1.2 Layout taldea
Talde horretako elementuak pantailan ageri diren elementuen kokapena zehazteko erabiltzen
dira. Programak izango duen itxura antolatzen dute.
3.2.1.2.1 HorizontalArrangement

HorizontalArrangement elementuak pantailan beste elementu batzuk antolatzeko balio du.
Antolaketa horizontala ahalbideratzen du. HorizontalArrangement elementuaren propietaterik
garrantzitsuenak:
AlignHorizontal: beste elementuak horizontalki horren barnean antolatzeko.
 Left: ezkerrean kokatzeko.
 Right: eskuinean kokatzeko
 Center:, erdian antolatzeko.
AlignVertical: beste elementuak bertikalki horren barnean antolatzeko.
 Left: ezkerrean kokatzeko.
 Right: eskuinean kokatzeko.
 Center: erdian antolatzeko.
BackGroundColor: atzealdeko kolorea aldatzeko.
Height: altuera definitzeko:
 Automatic: programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent: dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel: zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent: dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
Image: irudia txertatzeko.
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da; bestela, ez.
3.2.1.2.2 HorizontalScrollArrangement

HorizontalScrollArrangement elementuak pantailan beste elementu batzuk antolatzeko balio
du. Antolaketa horizontala ahalbideratzen du, elementuak korritze-barra izan dezakeelarik.
HorizontalScrollArrangement elementuaren propietaterik garrantzitsuenak:
AlignHorizontal: beste elementuak horizontalki horren barnean antolatzeko.
 Left: ezkerrean kokatzeko.
 Right: eskuinean kokatzeko
 Center: erdian antolatzeko.
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AlignVertical: beste elementuak bertikalki horren barnean antolatzeko.
 Left: ezkerrean kokatzeko.
 Right: eskuinean kokatzeko.
 Center: erdian antolatzeko.
BackGroundColor: atzealdeko kolorea aldatzeko.
Height: altuera definitzeko:
 Automatic; programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent: dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel: zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent: dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
Image: irudia txertatzeko.
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da; bestela, ez.
3.2.1.2.3 TableArrangement

TableArrangement elementuak pantailan beste elementu batzuk antolatzeko balio du. Taula
bidezko antolaketa horizontala ahalbideratzen du. TableArrangement elementuaren propietaterik
garrantzitsuenak:
Columns: zutabe kopurua zehazteko.
Height: altuera definitzeko:
 Automatic: programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent: dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel: zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent: dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
Rows: errenkada kopurua zehazteko.
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da; bestela, ez.
3.2.1.2.4 VerticalArrangement

VerticalArrangement elementuak pantailan beste elementu batzuk antolatzeko balio du.
Antolaketa bertikala ahalbideratzen du elementuak. VerticalArrangement elementuaren
propietaterik garrantzitsuenak:
AlignHorizontal: beste elementuak horizontalki horren barnean antolatzeko.
 Left: ezkerrean kokatzeko.
 Right; eskuinean kokatzeko.
 Center; erdian antolatzeko.
AlignVertical: beste elementuak bertikalki horren barnean antolatzeko.
 Left: ezkerrean kokatzeko.
 Right: eskuinean kokatzeko.
 Center: erdian antolatzeko.
BackGroundColor: atzealdeko kolorea aldatzeko.
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Height: altuera definitzeko:
 Automatic: programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent: dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel: zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent: dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
Image: irudia txertatzeko.
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da; bestela, ez.
3.2.1.2.5 VerticalScrollArrangement

VerticalScrollArrangement elementuak pantailan beste elementu batzuk antolatzeko balio
du. Antolaketa bertikala ahalbideratzen du, elementuak korritze-barra izan dezakeelarik.
VerticalArrangement elementuaren propietaterik garrantzitsuenak:
AlignHorizontal: beste elementuak horizontalki barnean antolatzeko.
 Left: ezkerrean kokatzeko.
 Right: eskuinean kokatzeko.
 Center: erdian antolatzeko.
AlignVertical: beste elementuak bertikalki barnean antolatzeko.
 Left: ezkerrean kokatzeko.
 Right: eskuinean kokatzeko.
 Center: erdian antolatzeko.
BackGroundColor: atzealdeko kolorea aldatzeko.
Height: altuera definitzeko:
 Automatic: programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent: dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel: zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent: dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
Image: irudia txertatzeko.
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da; bestela, ez.

3.2.1.3 Media taldea
Talde horretako elementuek multimedia elementuekin daukate zerikusi zuzena. Hau da,
soinu, irudi eta testuarekin.
3.2.1.3.1 Camcorder

Camcorder elementuaren bitartez, gailuaren kamera erabil daiteke bideoa grabatzeko.
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3.2.1.3.2 Camera

Camera elementua argazkiak ateratzeko, gailuaren kamera erabil daiteke.
3.2.1.3.3 ImagePicker

ImagePicker elementua, itxuraz, Button bezalako elementua da. Elementuan klik egitean
gailuan dugun irudi bat hartzeko balio du. Hartutako irudiaren izena, Select propietatean gordetzen
da. Asko jota, 10 irudi har daitezke. ImagePicker elementuaren propietaterik garrantzitsuenak:
BackGroundColor: atzealdeko kolorea aldatzeko.
Enabled: : kontrol-laukia gaituta badago, elementua gaitua izango da. Gaituta ez badago,
erabiltzaileak ezin izango du klik egin.
FontBold: letrak loditzeko.
FontItalic: letrak etzanda jartzeko.
FontSize: letren tamaina aldatzeko.
Height: altuera definitzeko:
 Automatic: programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent: dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel: zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent: dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
Image: irudia txertatzeko.
Text: testua aldatzeko.
TextColor: testuaren kolorea aldatzeko.
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da; bestela, ez.
3.2.1.3.4 Player

Player elementuak audioa erreproduzitzeko edo gailuaren burrunba-gailua kontrolatzeko
balio du. Baina, Sound elementuak baino audio edo burrunba luzeagoak erreproduzitzeko erabiltzen
da. Player elementuaren propietaterik garrantzitsuenak:
Loop: kontrol-laukia gaituta badago, abestia behin eta berriz erreproduzituko da.
PlayOnlyInForegound: kontrol-laukia gaituta badago, abestia, pantailatik aldatzean, isildu egingo
da.
Source: erreproduzituko den abestia.
Volume: abestiaren bolumenaren balioa, 0 eta 100 bitartekoa da.
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3.2.1.3.5 Sound

Sound elementuak audioa erreproduzitzeko edo gailuaren burrunba-gailua kontrolatzeko
balio du. Baina, Player elementuak baino audio edo burrunba motzagoak erreproduzitzeko
erabiltzen da. Sound elementuaren propietaterik garrantzitsuenak:
MinimumInterval: soinuen arteko tartea, milisegundotan neurtua.
Source: erreproduzituko den soinua.
3.2.1.3.6 SoundRecorder

SoundRecorder elementua audioa grabatzeko erabiltzen da. SoundRecorder elementuaren
propietatea:
SavedRecording: audioa grabatuko den bide-izena.
3.2.1.3.7 SpeechRecognizer

SpeechRecognizer elementua ahotsa testu bilakatzeko erabiltzen da. TextToSpeech
elementuaren kontrako erabilera dauka.
3.2.1.3.8 TextToSpeech

TextToSpeech elementua testua ahots eraldatzeko erabiltzen da. SpeechRecognizer
elementuaren kontrako erabilera dauka.
3.2.1.3.9 VideoPlayer

VideoPlayer elementuak bideoak erreproduzitzeko balio du. Karratu batean erreproduzituko
da pantailan. Erabiltzaileak pantaila hatzarekin ukitzen badu, bideoa gelditu, abiarazi, eta abar egin
ahal izango du. VideoPlayer elementuaren propietaterik garrantzitsuenak:
Height: altuera definitzeko:
 Automatic: programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent, dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel: zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent: dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
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Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
Source: erreproduzituko den bideoa.
3.2.1.3.10 YandexTranslate

YandexTranslate elementuak testua hizkuntza batetik bestera itzultzeko balio du.

3.2.1.4 Drawing and Animation taldea
Talde horretan marrazketa eta animazioarekin zerikusia daukaten elementuak daude.

Ball elementua spritez (pixel multzo bat da) osaturik dago eta Canvas elementuan jar
daiteke. Ukipenari eta arrastatzeari erantzun diezaieke, eta baita, beste sprite batzuekin elkarreragin
dezake. Ball elementuaren propietaterik garrantzitsuenak:
Enabled: Kontrol-laukia gaituta badago, elementua gaitua izango da. Gaituta ez badago,
erabiltzaileak ezin izango du elementuarekin elkarreragin.
Heading: norantza doan adierazten du, beti ere, X ardatzarekiko. 0º eskuinerantza, 90º gorantza.
Interval: posizioa zenbatetik behin aldatzen den adierazteko. Milisegundotan oinarrituta.
PaintColor: kolorea aukeratzeko.
Radius: elementuaren erradioaren tamaina.
Speed: abiadura pixeletan oinarrituta. Interval propietatearen arabera, Pixel kantitatea mugituko da.
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da, bestela, ez.
X: X ardatzarekiko posizioa da. Zenbat eta ezkerrerago, orduan eta handiagoa izango da balioa..
Y: Y ardatzarekiko posizioa da. Zenbat eta beherago, orduan eta handiagoa izango da balioa.
Z: Z ardatzarekiko posizioa da, beste sprite batzuekin konparatuta. Adibidez, hiru sprite
elementuren artean, geruza hurbilenean, balio altuena duena egongo da; bigarren geruzan, bigarren
balio altuena duena; eta azkenik, balio txikienena duen spritea, azpiko geruzan egongo da.
3.2.1.4.1 Canvas

Canvas elementua bi dimentsioko gune karratu ukigarria da. Gune horretan, margotu egin
daiteke eta spriteak mugi daitezke. Canvas elementuaren propietaterik garrantzitsuenak:
BackGroundColor: atzealdeko kolorea aldatzeko.
BackGroundImage: atzeko planoko irudia txertatzeko.
FontSize: letren tamaina aldatzeko.
Height: altuera definitzeko:
 Automatic: programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent: dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel: zenbat pixel (puntu) izango du
 Percent: dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
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Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
LineWidth: margotu daitezken lerroen lodiera ezartzeko.
PaintColor: margotu daitezkeen lerroen kolorea aukeratzeko.
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da, bestela, ez.
3.2.1.4.2 ImageSprite

ImageSprite elementua spritez (pixel multzo bat da) osaturik dago eta Canvas elementuan
jar daiteke. Ukipenari eta arrastatzeari erantzun diezaieke, eta baita, beste sprite batzuekin
elkarreragin dezake. ImageSprite elementuaren propietaterik garrantzitsuenak:
Enabled: kontrol-laukia gaituta badago, elementua gaitua izango da. Gaituta ez badago,
erabiltzaileak ezin izango du elementuarekin elkar eragin.
Heading: norantz doan adierazten du, beti ere, X ardatzarekiko. 0º eskuinerantz, 90º gorantz.
Height: altuera definitzeko:
 Automatic: programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent: dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel: zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent: dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
Interval: posizioa zenbatetik behin aldatzen den adierazteko. Milisegundotan oinarrituta.
Picture: spritea osatuko duen irudia.
Rotates: kontrol-laukia gaituta badago, Heading propietatearen arabera bueltak emango ditu. Ez
badago gaituta, bueltak haren zentroarekiko emango ditu.
Speed: elementuaren abiadura da, pixeletan oinarrituta. Elementua pixel-kantitate hau mugitzen da
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da; bestela, ez.
X: X ardatzarekiko posizioa da. Zenbat eta ezkerrerago, orduan eta handiagoa izango da balioa..
Y: Y ardatzarekiko posizioa da. Zenbat eta beherago, orduan eta handiagoa izango da balioa.
Z: Z ardatzarekiko posizioa da, beste sprite batzuekin konparatuta. Adibidez, hiru sprite
elementuren artean, geruza hurbilenean, balio altuena duena egongo da; bigarren geruzan, bigarren
balio altuena duena; eta azkenik, balio txikiena duen spritea, azpiko geruzan egongo da.

3.2.1.5 Sensors taldea
Talde horretako elementuek sentsoreekin daukate zerikusia. Talde horretako elementu
guztiak ikusezinak dira diseinuan.
3.2.1.5.1 AccelerometerSensor

AccelerometerSensor elementuak gailuaren astintzea eta azelerazioa antzematen du.
Azelerazioa hiru dimentsiotan atzematen du:
 XAccel:
o 0 gailua, gune lau batean utzita badago.
o Positiboa, eskuinetara inklinaturik badago
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o Negatiboa, ezkerretara inklinaturik egonez gero.
 YAccel:
o 0 gailua, gune lau batean utzita badago.
o Positiboa, gailuaren behealdea igota badago.
o Negatiboa, gailuaren goialdea igota badago.
 ZAccel:
o -9,8, gune lau batean gora begira utzita badago.
o 0, perpendularki gune lau batean jarrita badago.
o 9,8, behera begira badago.
AccelerometerSensor elementuaren propietaterik garrantzitsuenak:
Enabled: Kontrol-laukia gaituta badago, elementua erabilgarria izango da; bestela, ez.
MinimumInterval: igaro behar den gutxieneko denbora astindu batetik bestera. Milisegundotan
oinarrituta.
Sensitivity: zenbaki bat da, non azelerometroak duen sentsibilitatea zehazten den:
 1=ahula
 2=normala
 3=gogorra
3.2.1.5.2 BarcodeScanner

BarcodeScanner elementuak barra-kodeak irakurtzeko balio du. BarcodeScanner
elementuaren propietatea:
UseExternalScanner: kontrol-laukia gaituta badago, barra-kodeak irakurtzeko kanpo programa bat
saiatuko da bilatzen.
3.2.1.5.3 Clock

Clock elementua ikusezina da diseinuan eta gailuaren barneko erlojuaren istantea eman
dezake. Istantea urtez, hilabetez, orduz, minutuz eta segundoz osaturik dago. Gainera,
tenporazidorea aktibatu daiteke erregularki, eta denbora- kalkuluak eta -aldaketak ere egin ditzake.
Clock elementuaren propietaterik garrantzitsuenak:
TimerAlwaysFires: kontrol-laukia gaituta badago, nahiz eta aplikazioa pantailan ez ikusi,
tenporizadoreak salto egingo du.
TimerEnabled: kontrol-laukia gaituta badago, tenporizadoreak salto egingo du.
TimerInterval: bi gertaeren arteko denbora. Milisegundotan oinarrituta.

24

App Inventor gida
3.2.1.5.4 GyroscopeSensor

GyroscopeSensor elementua ikusezina da diseinuan eta abiadura angeluarra neurtzen du hiru
dimentsiotan. Haren unitatea da gradu segundoko. GyroscopeSensor elementuaren propietatea:
Enabled: kontrol-laukia gaituta badago, elementua erabilgarria izango da; bestela, ez.
3.2.1.5.5 LocationSensor

LocationSensor elementua ikusezina da diseinuan eta posizioa ematen du. Besteak beste,
latitudea, longitudea, altitudea, abiadura eta helbidea. Geocodinga ere egin dezake, beraz, helbide
bat emanda, latitudea eta longitudea lor daitezke. LocationSensor elementuaren propietaterik
garrantzitsuenak:
DistaneInterval: sentsoreak posizioa emateko behar duen gutxieneko distantzia metrotan. 10
metrorik behin, sentsoreak 10 metrora emango du bere balioa.
Enabled: : kontrol-laukia gaituta badago, elementua erabilgarria izango da; bestela, ez.
TimeInterval: sentsoreak zenbatetik behin emango duen bere balioa. Milisegundotan oinarrituta.
3.2.1.5.6 NearField

NearField elementua ikusezina da diseinuan. NFC testu etiketak irakurtzeko eta idazteko
balio du, beti ere gailua NFC teknologia erabiltzeko gai bada. NearField elementuaren propietatea:
ReadMore: kontrol-laukia gaituta badago irakurtzeko moduan jarriko da, bestela, idazteko.
3.2.1.5.7 OrientationSensor

OrientationSensor elementua ikusezina da diseinuan eta gailuaren posizio fisikoa ematen du
hiru dimentsiotan.:
 Roll dimentsioa:
o 0º, gailua gune lau batean etzanda badago.
o 90ºra heltzen da, gailua bere ezkerreko ertzean jartzen bada zutik.
o -90ºra heltzen da, gailua bere eskuineko ertzean jartzen bada zutik.
 Pitch dimentsioa:
o 0º, gailua gune lau batean etzanda badago.
o 90ºra heltzen da, gailua bere goialdean azpialdera begira gelditzen bada,
posizio berdina baina buelta emanez gero, 180ºra heltzen da.
o -90ºra heltzen da, gailuan bere behealdea goialdera begira gelditzen bada,
posizio berdina baina buelta emanez gero, -180ºra heltzen da.
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 Azimut dimentsioa:
o 0º, gailuaren goialdea iparrera begira badago.
o 90º, ekialdera begira badago.
o 180º, hegoaldera begira badago.
o 270º, mendebaldera begira badago.
OrientationSensor elementuaren propietatea:
Enabled: kontrol-laukia gaituta badago, elementua erabilgarria izango da, bestela, ez.
3.2.1.5.8 Pedometer

Pedometer elementua ikusezina da diseinuan. Gailuak podometroa bezala erabiltzeko balio
du. Gailuaren azelerometroaren bitartez, pausoa eman den ala ez igartzen saiatzen da. StrideLength
propietatearen arabera, distantziak kalkulatu ahal izango dira. Pedometer elementuaren
propietaterik garrantzitsuenak:
StopDetectionTimeout: Stop (geldi) moduan jartzeko behar den denbora. Milisegundotan
oinarrituta.
StrideLength: Erabiltzailearen pausua. Metrotan neurtuta.
3.2.1.5.9 ProximitySensor

ProximitySensor elementua ikusezina da diseinuan. Gailuaren pantailatik objektu batera
arteko distantzia kalkula dezake. Gailu batzuek distantzia zentimetrotan ematen dute; beste batzuek
ordea, far (hurbil) eta near (urruti) balioetan. ProximitySensor elementuaren propietaterik
garrantzitsuenak:
Enabled: Kontrol-laukia gaituta badago, elementua erabilgarria izango da; bestela, ez.
KeepRunningWhenOnPause: Kontrol-laukia gaituta badago, nahiz eta aplikazio ikusgai ez egon
sentsoreak distantzia aldaketak neurtzen jarraituko du.

3.2.1.6 Social taldea
ditu.

Talde horretako elementuak beste erabiltzaile batzuekin kontaktuan jartzeko elementuak

3.2.1.6.1 ContactPicker

ContactPicker elementua Button elementuaren antzekoa da, baina gailuaren kontaktuagendatik kontaktu bat aukeratzeko balio du. Kontaktua aukeratzean, kontaktuaren izena, telefonoa,
helbidea, emaila, argazkia, eta abar aukeratuko dira. ContacktPicker elementuaren propietaterik
garrantzitsuenak:
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BackGroundColor: atzealdeko kolorea aldatzeko.
Enabled: kontrol-laukia gaituta badago, elementua gaitua izango da. Gaituta ez badago,
erabiltzaileak ezin izango du klik egin.
FontBold: letrak loditzeko.
FontItalic: letrak etzanda jartzeko.
FontSize: letren tamaina aldatzeko.
Height: altuera definitzeko:
 Automatic: programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent: dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel: zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent: dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
Image: irudia txertatzeko.
Text: testua aldatzeko.
TextColor: testuaren kolorea aldatzeko.
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da; bestela, ez.
3.2.1.6.2 EmailPicker

EmailPicker elementua TextBox elementuaren antzekoa da. Erabiltzaile baten izena edo
emaila idazten hasi ahala, email posibleen aukera batzuk agertuko dira. EmailPicker elementuaren
propietaterik garrantzitsuenak:
BackGroundColor: atzealdeko kolorea aldatzeko.
Enabled: Kontrol-laukia gaituta badago, elementua gaitua izango da. Gaituta ez badago,
erabiltzaileak ezin izango du klik egin.
FontBold: letrak loditzeko.
FontItalic: letrak etzanda jartzeko.
FontSize: letren tamaina aldatzeko.
Height: altuera definitzeko:
 Automatic: programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent: dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel: zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent: dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
Hint: zer idatzi behar duen adierazten zaio erabiltzaileari. Pista moduan funtzionatzen du.
Text: emaila idazteko.
TextColor: testuaren kolorea aldatzeko.
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da; bestela, ez.
3.2.1.6.3 PhoneCall

PhoneCall elementuak dei bat egiteko balio du. PhoneCall elementuaren propietatea:
PhoneCallNumber: markatuko den zenbakia.
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3.2.1.6.4 PhoneNumberPicker

PhoneNumberPicker elementua Button elementuaren antzekoa da, baina gailuaren telefonoagendatik kontaktu bat aukeratzeko balio du. Kontaktua aukeratzean kontaktuaren izena, telefonoa,
helbidea, emaila, argazkia eta abar aukeratuko dira. PhoneNumberPicker elementuaren
propietaterik garrantzitsuenak:
BackGroundColor: atzealdeko kolorea aldatzeko.
Enabled: : Kontrol-laukia gaituta badago, elementua gaitua izango da. Gaituta ez badago,
erabiltzaileak ezin izango du klik egin.
FontBold: letrak loditzeko.
FontItalic: letrak etzanda jartzeko.
FontSize: letren tamaina aldatzeko.
Height: altuera definitzeko:
 Automatic: programak nahi duen tamaina emango du.
 Fill Parent: dagoen gune osoa beteko du.
 Pixel: zenbat pixel (puntu) izango du.
 Percent:, dagoen gunearen araberako ehunekoa beteko du.
Width: zabalera definitzeko. Funtzionamendua ulertzeko, ikusi Height propietatea.
Image: irudia txertatzeko.
Text: testua aldatzeko.
TextColor: testuaren kolorea aldatzeko.
Visible: kontrol-laukia gaituta badago, elementua ikusi egingo da; bestela, ez.
3.2.1.6.5 Sharing

Sharing elementua ikusezina da diseinuan. Beste aplikazio batzuekin fitxategiak edo/eta
mezuak partekatzeko balio du. Elementuak zein aplikaziorekin parteka daitezkeen erakutsiko du,
beti ere partekatzen ari den informazioa maneiatu ahal dituen aplikazioak erakutsiz. Erabiltzaileak
aukeratuko du azken unean zein aplikaziorekin partekatu.
3.2.1.6.6 Texting

Texting elementua ikusezina da diseinuan. Mezuak bidaltzeko eta jasotzeko balio du. Texting
elementuaren propietaterik garrantzitsuenak:
GoogleVoiceEnabled: kontrol-laukia gaituta badago, Wifi-sarea erabilita, Google Voice
aplikazioaren bitartez bidaliko da. Ez badago gaituta, gailuak mezuak eta deitzeko zerbitzuak izan
beharko ditu.
Message: bidaliko den mezua.
PhoneNumber: bidaliko den telefonoaren zenbakia.
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ReceivingEnabled: aplikazioak mezuak jasotzeko modua:
 1: off. Ez da mezurik jasoko
 2: foreground. Aplikazioa exekutatzen ari bada, mezuari kasu egingo dio.
 3: always. Beti jasoko dira mezuak. Berdin zaio aplikazioa lehenengo planoan egon edo ez.
Aplikazioa ez badago exekutatzen, ohar bat erakutsiko du gailuak.
3.2.1.6.7 Twitter

Twitter elementuak Twitter aplikazioarekin komunikatzeko balio du. Besteak beste:
- bilaketak
- mezuak bidali
- erabiltzaileak jarraitu
- mezuak jaso
- eta abar egin daiteke.
Twitter elementuaren propietate garrantzitsuenak:
ConsumerKey: Twitter kontuko erabiltzailearen izena.
ConsumerSecret: Twitter kontuko pasahitza.

3.2.1.7 Storage taldea
Talde horretako elementuek datuen gordetzearekin zerikusia daukate. App Inventoren eta,
orokorrean, edozein motatako programetan datuekin eragiketak egin ohi dira. Behin emaitzak
lortzen direnean, litekeena da modu iraunkorrean gorde nahi izatea. Hala balitz, programatik kanpo
gorde behar dira. Izan ere, programa barneko aldagaien bizitza programaren exekuzioari lotuta
dago; programa bukatzean, datuak galdu egiten dira. Hori ekiditeko datuok gailuan gorde daitezke
edota beste gailu edo sistema batzuetan ere, hodeian, adibidez. Talde horretako elementuak
horrexetarako erabiltzen dira.
3.2.1.7.1 File

File elementua ikusezina da diseinuan. Fitxategiak gorde eta berreskuratzeko erabiltzen da.
Funtzionamendu lehenetsiak, programaren fitxategi-sistemaren gune pribatuan gordetzea dakar.
Fitxategiaren izena (Filename = /NireFitxategia.txt) / ikurrarekin hasten bada,
/sdcard/NireFitxategia.txt helbidean gordeko da fitxategia.
3.2.1.7.2 FusiontablesControl

FusiontablesControl elementua ikusezina da diseinuan. Googleen Fusion Tables erabiltzeko
balio du. Datu base horiek hodeian gordeta egongo dira eta SQL kontsultak egin daitezke, baita,
taulak sortu, aldatu edo ezabatu ere.
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3.2.1.7.3 TinyDB

TinyDB elementua ikusezina da diseinuan. Datu elementuak tag edo etiketen menpe gordeko
dira. Adibidez tag= Mikel balioa=25. Beraz, Mikel tagarekin dago lotuta balioa. Adibide horrekin
ikus daitekeen bezala, ezingo dira egon bi etiketa Mikel. Izan ere, etiketa izenak ezin dira
errepikatu; bakarra izan behar da. Behin, tag bat gorde ondoren, bilaketa egin daiteke, zuzenean
tagaren balioa lortzeko. Ezin daiteke erabili TinyDB elementua programen artean balioak
trukatzeko.
3.2.1.7.4 TinyWebDB

TinyWebDB elementua ikusezina da diseinuan. Web-zerbitzu batekin komunikatu eta datuak
gorde eta lortzeko balio du. TinyWebDB elementuaren propietatea:
ServiceURL: datu basearen web-helbidea.

3.2.1.8 Conectivity taldea
Talde horretako elementuek komunikazioarekin daukate zerikusia. Besteak beste, beste
gailu, programa edo web-zerbitzuekin komunikazioa edukitzeko balio dute.
3.2.1.8.1 ActivityStarter

ActivitySatrter elementuak jarduerak abiarazteko balio du. Besteak beste: beste App
Inventoren eginiko aplikazio bat abiarazteko, gailuko kamera abiarazteko, web-bilaketak egiteko;
web-nabigatzaileko orri bat irekitzeko; helbide bat izanik,mapa-aplikazioa irekitzeko eta abar.
Gainera, datuek bueltatzen dituzten jarduerak abiarazi daitezke.
 Kamera abiarazteko:
Action: android.intent.action.MAIN
ActivityClass: com.android.camera.Camera
ActivityPage: com.android.camera
 Web-bilaketa bat egiteko:
Action: android.intent.action.WEB_SEARCH
ExtraKey: query
ExtraValue: vampire

30

App Inventor gida

 Web-orrialdebat zabaltzeko, adibidez www.facebook.com irekitzeko:
Action: android.intent.action.VIEW
DataUri: www.facebook.com
3.2.1.8.2 BluettothClient

BluetoothClient elementuak Bluetooth zerbitzari batera konektatzeko balio du. Zerbitzariek
zerbitzuak eskaintzen dituzte eta bezeroek kontsumitu. Adibidez, zerbitzari batek ordua izeneko
zerbitzu bat izan dezake. Zerbitzu horren bitartez, nahi duenak ordua har dezake. Horretarako,
zerbitzu hori lortzeko bezeroak zerbitzariari eskari bat egin beharko dio. Zerbitzariak eskaria jaso,
behar dituen kalkuluak egin eta emaitzak itzuliko dizkio bezeroari. BluetoothClient elementuaren
propietaterik garrantzitsuena:
Secure: kontrol-laukia gaituta badago, SSP (Simple Secure Pairing) protokolo segurua gaituko da.
Bluetooth V2.1 edo goragoko bertsioa izan behar du gailuak. Embedded Bluetooth gailuekin,
propietate hori ezgaituta erabili behar da.
3.2.1.8.3 BluetoothServer

BluetoothServer elementuak Bluetooth bezeroei zerbitzuak eskaintzeko balio du.
Zerbitzariek zerbitzuak eskaintzen dituzte eta bezeroek kontsumitu. Adibidez, zerbitzari batek
ordua izeneko zerbitzu bat izan dezake. Zerbitzu horren bitartez, nahi duenak ordua har dezake.
Horretarako, zerbitzu hori lortzeko, bezeroak zerbitzariari eskari bat egin beharko dio. Zerbitzariak
eskaria jaso, behar dituen kalkuluak egin eta emaitzak itzuliko dizkio bezeroari. BluetoothServer
elementuaren propietaterik garrantzitsuena:
Secure: kontrol-laukia gaituta badago, SSP (Simple Secure Pairing) protokolo segurua gaituko da.
Bluetooth V2.1 edo goragoko bertsioa izan behar du gailuak. Embedded Bluetooth gailuekin,
propietate hori ezgaituta erabili behar da.
3.2.1.8.4 Web

Web-elementuak HTTP GET, POST, PUT eta DELETE eskaerak maneiatzeko balio du.
Honako ekintzak egin daitezke:
 HTTP GET: zerbitzari bati datuak eskatzeko balio du.
 HTTP POST edo PUT: zerbitzari bati datuak bidaltzeko balio du.
 HTTP DELETE: zerbitzarian datuak ezabatzeko balio du.
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Web-elementuaren propietaterik garrantzitsuenak:
AllowCookies: kontrol-laukia gaituta badago, erantzunean sortzen diren cookieak gorde egingo dira
eta ondorengo beste eskaera batzuk egiterakoan erabili egingo da.
ResponseFilename: zerbitzaritik lortutako erantzuna, propietate horretan jartzen duen izenarekin
gordeko da. Beti ere, SaveResponse kontrol-laukia gaituta badago.
SaveResponse: kontrol-laukia gaituta badago, zerbitzaritik lortutako erantzuna fitxategi batean
gordeko da.
URL: eskaerak egingo diren zerbitzariaren web-helbidea.

3.2.2 Blocks modua

Designer moduan diseinatuta gelditu da programa. Normalean pantaila bat baino
gehiagorekin osatuta. Orain arte diseinatu dena programaren itxura soilik da. Programaren eskeletoa
egin da; orain, aldiz, programaren jokabidea zehaztu behar da. Horretarako, Blocks modua dago.
Pantaila orotan, zenbait elementu erabiliko dira programaren jokabidea zehazteko. Ezkerraldean
Blocks izenaren pean hiru gune daude:
•
•

•

Built-in: pantaila orotan erabil daitezkeen blokeak daude.
Screen1: pantaila horretako elementuak agertuko dira. Designer moduan pantaila
diseinatzeko erabili ditugun elementuak. Kasu horretan, Screen1 pantailan, baina beste
pantaila batzuk ere izan daitezke. Elementuen metodoak erabili, propietateak aldatu,
gertaerak kudeatu, eta abar egin ahal izango da.
Any component: programa guztiko pantaila guztien elementuak egongo dira.

3.2.2.1 Built-in taldea
Talde horretako blokeekin gauza asko egin ahal izango dira. Adibidez, programaren
funtzionalitatea osatu ahal izango da.:
• Aldagaiak sortu eta manipulatu.
• Egitura errepikakorrak sortu eta manipulatu.
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•
•
•
•
•

Zerrendak sortu eta manipulatu.
Eragiketa aritmetiko eta matematikoak egin.
Testuak sortu eta manipulatu.
Koloreekin jolastu.
Prozedurak definitu eta erabili.

3.2.2.1.1 Aldagaiak
Balioak gordetzeko balio duten edukiontziak dira. Izenak esaten duen bezala haien balioa
alda daiteke; beraz, normalean ez dute balio finkorik mantentzen. Aldagaiak bi motatakoak dira:
• Lokalak: balioa bloke barruan mantentzen dute soilik. Demagun X aldagai lokal bezala
definitu dela. Beraz X aldagaiak bloke batean balio bat izan dezake eta beste bloke batean
beste balio bat. Eremua lokala denez, bloke denetan egon daitezke X aldagai, baina bloke
bakoitzak aldagairen balio ezberdina izan dezake.
• Orokorrak edo globalak: balioa edozein bloketan berdina dute. Demagun x1 aldagaia
global bezala definitu dela eta bi bloketan erabiltzen dela. Blokeetako batean aldagaiaren
balioa aldatzen bada, beste blokean ere eragina izango du; gainera, ezin dira egon izen
bereko bi aldagai.
Aldagaiak taldeko bloke esanguratsuenak:

initialize global to: aldagai globalak definitzeko eta baita haien hasierako balioa ezartzeko ere balio
du. Adibidez, irudian aldagai1ari, aldagai globalari, ez zaio hasierako baliorik jarri.
get global ...: aldagai globalaren balioa lortzeko balio du.
set global ….: aldagai globalaren balioa ezartzeko balio du.
initialize local to: aldagai lokalak definitzeko eta baita haien hasierako balioa ezartzeko ere balio
du. Adibidez, irudian aldagai1ari eta aldagai2ari, aldagai globalei, ez zaie hasierako baliorik jarri.
3.2.2.1.2 Procedures
Funtzio eta prozedurak prozesuak errepikatzen direnean sortu ohi dira. Imajinatu, adibidez,
programan zehar 15 eragiketa egiten direla programaren puntu ezberdinetan. Horretarako, zenbait
abantaila eskaintzen dutelako, funtzioak eta prozedurak sortzen dira. Hasteko, programaren kodea
tamainaz murriztu egiten da. Izan ere, kasu horretan, behin bakarrik egongo lirateke definituta 15
eragiketak eta, beste alde batetik, programan aldaketak egin behar direnean, funtzioan edo
prozeduran soilik egin beharko lirateke. Gainera, programan zehar ariketa bakoitza egiten den puntu
bakaoitzean egin beharko lirateke aldaketok. Funtzio zein prozedurek sarrerako parametroak izan
ditzakete, edo ez. Parametroak aldagai edo konstanteak izan daitezke. Sarrera posible horiek funtzio
edo prozedura barnean erabiltzen dira. Baina zer diferentzia dago funtzio eta prozeduren artean?
• Funtzioak: zenbait eragiketa burutzen dituzte eta ez dute emaitzarik itzultzen.
• Prozedurak: zenbait eragiketa burutzen dituzte eta aldi berean emaitza itzultzen dute.
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To Y X1, X2, …. Xn do: funtzioaren funtzionamendua definitzeko erabiltzen da. Adibidez, funtzio1
izeneko funtzioak X1 izeneko sarrerako parametroa dauka. Kasu horretan, parametro bakarra dauka,
baina 0tik Nra parametro izan ditzake. Blokearen barnean beharrezko blokeak txertatu behar dira
funtzioan programatzaileak nahi duena egin dezan.
call Y X1, X2, …. Xn: funtzioari deia egiteko erabiltzen da. Adibidez, funtzio1 izeneko funtzioari X1
sarrerako parametroarekin deituko zaio.
To Y X1, X2, …. Xn do resut: prozeduraren funtzionamendua definitzeko erabiltzen da. Adibidez,
prozedure1 izeneko prozedurak X1 eta X2 izeneko sarrerako parametroak dauzka. Kasu horretan bi
parametro ditu, baina 0tik Nra parametro izan ditzake eta restult zuloan jartzen den balioa itzuliko
du prozedurak. Blokearen barnean beharrezko blokeak txertatu behar dira, prozeduran
programatzaileak nahi duena egin dezan.
call Y X1, X2, …. Xn: prozedurari deia egiteko erabiltzen da. Adibidez, prozedura2 izeneko
funtzioari X1 eta X2 sarrerako parametroarekin deituko zaio eta call hitzaren ezkerreko koskatik
bueltatuko du prozeduraren emaitza.
3.2.2.1.3 List
Zerrenda bat da, N elementuz osaturiko bilduma ordenatua. Adibidez, 1, 2, 3, 4, 5 eta 6
zenbakiez osaturiko zerrenda bat eta 1, 3, 5, 4 eta 2 zenbakiez osaturiko zerrendak ezberdinak dira.
Zerrenda batean zenbakiz, testuz, eta abar osaturik egon daiteke. List taldeko blokerik
esanguratsuenak:

make a list Y1, Y2, ... Yn: zerrenda bat sortzeko erabiltzen da. Kasu horretan zerrenda 3 elementuz
osatuta egongo litzateke, 3 zulo bait daude list hitzaren ondoren. Nahi adina elementu izan ditzake
zerrenda batek, baita 0 elementu ere.
add items list list X item Y1, Y2, .. Yn: X izeneko zerrenda batean Y1, Y2, .. Yn elementu sartuko dira.
Kasu horretan 2 elementu.
insert list item list X index Z item Y : X izeneko zerrenda batean Z posizioan Y elementua sartuko
da.
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is in list? thing Y list X: X izeneko zerrenda batean Y elementua dagoen jakiteko erabiltzen da .
length of list list X: X izeneko zerrenda batean elementu-kopurua jakiteko erabiltzen da.
3.2.2.1.4 Control
Talde horretako blokeek kontrol egiturekin zerikusia daukate. Hona hemen bloke
esanguratsuenak:

If then: If-en ezartzen den baldintza betetzen bada, then ostean dauden ekintzak egingo dira.
Adibidez, X aldagairen balioa katua bada, katu baten irudia erakuts daiteke; horretarako,
beharrezkoak diren blokeak txertatu beharko dira.
While test do: If then blokearen antzekoa. Kasu horretan While test ostean jarritako baldintza
betetzen den bitartean, do-ren ondoren jartzen diren blokeen ekintzak egingo dira. Adibidez, X
aldagaiaren balioa katua den bitartean, miau entzungo da bozgorailuetatik, horretarako,
beharrezkoak diren blokeak txertatu beharko dira.
For each from: elementu bakoitzeko from zenbakitik hasi eta to zenbakian bukatu arte, zenbakia
by-k esaten duen arabera hasiko da, do-ren ondoren jartzen diren ekintzak egingo dira. Adibidez,
2tik 10era eta zenbakia binan-binan gehituz, aldagaiak duen balioarekin biderketa bat egin daiteke.
For each in list: zerrenda bateko elementu bakoitzeko do-ren ondoren jartzen diren blokeen
ekintzak burutuko dira. Adibidez, honako zerrenda hau dugu: astelehena, martitzena, eguaztena,
eguena, barikua, zapatua, domeka. Zerrenda horretako elementu bakoitza pantailan erakuts daiteke,
eta baita egunarekin lotutako sinboloren bat ere.
close screen: pantaila ixteko erabiltzen da.
close application: programa ixteko erabiltzen da.
3.2.2.1.5 Logic
Talde horretako blokeek kontrol eragiketa logikoekin daukate zerikusia. Logikako bloke
horiek Control motako blokeetan txertatzen dira. If then edo while test do blokeetan, adibidez. Hona
hemen talde horretako bloke esanguratsuenak:

35

Mikel Ituarte

= : bi argumento berdinak diren jakiteko erabiltzen da. Zenbakiak testua edo zerrendak
konparatzeko balio du.
<> : bi argumento berdinak diren jakiteko erabiltzen da. Zenbakiak testua edo zerrendak
konparatzeko balio du.
and : baldintza guztiak egia badira, orduan egia izango da emaitza; bestela, gezurra.
or : baldintzetako bat egia bada, egia izango da; bestela, gezurra.
true: egiaren balio boolearra konstantea da.
false: gezurraren balio boolearra konstantea da.
not: ukapen boolearra gauzatzen du. Sarrera egia bada, gezurra ematen du emaitzatzat; bestela, egia.
3.2.2.1.6 Math
Talde horretako blokeek kontrol eragiketa matematikoekin daukate zerikusia. Eragiketa
matematiko ugari daude. Horietako esanguratsuenak:

+: batuketak egiteko. Bi argumentu edo N izan ditzake. Era berean -, x, / blokeak ere badaude.
min: hainbat zenbakiren artean txikiena bueltatzen du. Bi argumentu edo N argumentu izan ditzake.
Max blokeak hainbaten artean handiena bueltatzen du.
square root: zenbaki baten erro karratua kalkulatzeko erabiltzen da.
Absolute: zenbaki baten balio absolutua ematen du.
quotien of: zatiketa baten balio osoa ematen du, hamartarrak alde batera utziz. Remainder of
blokeak zatiketaren hamartarra itzultzen du, balio osoa alde batera utziz.
sin: zenbaki baten sinua kalkulatzeko. Beste funtzio trigonometrikoak egiteko blokeak ere badaude:
cos, tan, asin, eta abar.
convert radians to degrees: radianetatik graduetara aldaketa egiteko erabiltzen da. Kontrako
eragiketa egiten duen blokea ere badago, degrees to radians.
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3.2.2.1.7 Text
Talde horretako blokeek testuarekin daukate zerikusia. Hauek dira elementurik
garrantzitsuenak:

join: bi testu edo N testu batzeko eta emaitza testu berri batean sortzeko erabiltzen da. Adibidez,
“Julen” testua eta “Guerrero” testua join egin ondoren, JulenGuerrero emango du emaitza bezala.
length: testu baten karaktere kopurua kalkulatzen du.
is empty: testu bat hutsik badago, egia bueltatzen du, bestela gezurra.
compare texts …. : testuak konparatzeko:
 <: lehenengo katea bigarrena baino txikiagoa den frogatzeko erabiltzen da.
 >: lehenengo katea bigarrena baino txikiagoa den frogatzeko erabiltzen da.
 =: bi kateak berdinak direla frogatzeko erabiltzen da
 <>: bi kateak ezberdinak diren frogatzeko erabiltzen da.
Bi hitz zein den txikiago frogatzeko, karakterez karaktere joaten da konparaketa egiten eta beti
ordena alfabetikoaren arabera. Adibidez, “aaron” testua “jon” testua baino txikiagoa da. Izan ere, a
hizkia j hizkia baino lehenago dago alfabetoan. Lehenengo bi hizkiak berdinak izango balira,
hurrengo izki pare biak konparatuko lirateke. Letra larriak letra txikien atzetik doaz. Beraz, “C”
hizkia “c” hizkia baino txikiagoa da.
upcase: hizki guztiak hizki larriz jartzeko erabiltzen da. Downcase blokeak kontrakoa egiten du.
star text X piece Y: X testuan Y testua azaltzen den posizioa bueltatzen du, ez bada agertzen, 0
posizioa bueltatuko du. Adibidez, “jonathan” testuan “than” testua bilatu ezkero, 5 posizioa
bueltatuko du.
split text X at Y: Y testuko edozein karaktere X testutik ezabatzen du. Adibidez, “bat,bi,hiru” testua
hizkiarekin zatizen bada “bat bi hiru” testua itzuliko du.
segment text X start Y length Z: X testuan Y karaktere zenbakitik hasita eta Z luzerako, testu zati
bat ateratzen du. Adibidez, “JulenGuerrero” testua izanda, start 3 eta length 3, emaitza “len” izango
da.
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3.2.2.1.8 Colors
Talde horretako blokeek koloreekin daukate zerikusia. Hauek dira horietako
esanguratsuenak:

bloke beltza: kolore bloke bat da. Bertan klik eginez gero, hainbat kolore aukeratu daitezke.
make a clolor: kolore bat sortzeko da, 3 elementu nahasiz sortuko da. 4. elementu bat izan dezake
eta saturazioa adieraziko du. RGB sistemaren arabera:
 R: koloreak duen gorri kantitatea.
 G: koloreak duen berde kantitatea
 B: koloreak duen urdin kantitatea.
 Saturazioa: ezer ez bada jartzen 100 da balioa.
split color: make color blokearen kontrakoa egiten du. Kolore bat hartuz, RGB balioak bueltatzen
ditu.
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4 ARIKETAK
Hemendik aurrera lan egitea tokatzen da. Ariketak pentsatuta daude gutxinaka-gutxinaka
ikasten joateko. Animo eta ekin !!!!

4.1 Ariketa sinpleak
4.1.1 A1
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Button
 Label
 TableArrangement
Helburua:
Botoian klik egitean etiketan “Kaixo, Mundua” erakutsi behar da.
Baldintzak:
 Pantailaren atzeko planorako mundu baten irudia bilatu Googlen.
 Botoia eta Label elementuak TableArrangement barnean sartu.
 TableArrangement elementuak pantailaren zabalera osoa hartu behar du baina
altueraren erdia.
 Botoia lerro batean egongo da eta testua beste lerro batean.
 Botoian klik egitean, testuaren kolorea beltzera aldatuko da.
 Botoian klik egitean, botoiaren testuan “Klik eginda!” agertu beharko da.
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Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.1.2 A2
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Button
 Image
Helburua:
Botoian klik egitean, etiketan “Kaixo Mundua” erakutsi behar da.
Baldintzak:
 Botoia eta irudi elementua TableArrangement barnean sartu.
 TableArrangement elementuak pantailaren zabalera osoa hartu behar du, baina
altueraren erdia.
 Botoia lerro batean egongo da eta irudia beste batean.
 Botoian klik egitean, testuaren kolorea beltzera aldatuko da.
 Botoian klik egitean, botoiaren testuan, “Mundua duzu ikusgai!” agertu beharko da.
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Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.1.3 A3
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 ListPicker
 Label
Helburua:
Zerrenda batetik (ListPicker) lagun baten izena aukeratzean etiketa (Label) batean
erakutsi behar da.
Baldintzak:
 Zerrendan, gutxienez bi lagunen izena sartu. Izen horiek diseinuan sartu behar dira.
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Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.1.4 A4
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 ListView
 Label
Helburua:
Zerrenda batetik (ListView) lagun baten izena aukeratzean, etiketa (Label) batean
erakutsi behar da.
Baldintzak:
 Zerrendan, gutxienez bi lagunen izena sartu. Izen horiek diseinuan sartu behar dira.
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Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.1.5 A5
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Spinner
 Label
 Button
Helburua:
Zerrenda batetik (Spinner) lagun baten izena aukeratzean, etiketa (Label) batean
erakutsi behar da.
Baldintzak:
 Zerrendan, gutxienez bi lagunen izena sartu. Izen horiek diseinuan sartu behar dira.
 Botoian sakatzean, lagunaren izena ezabatu eta honako testu hau erakutsi behar da:
“Aukeratutako lagunaren izena”
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Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.1.6 A6
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 PasswordTextBox
 Label
 Button
 HorizontalArrangement
 Notifier
Helburua:
Ariketa hau joko bat da. Lehenik eta behin, erabiltzaileak PasswordTextBox erabiliz,
zenbaki bat aukeratuko du. Ondoren, beste erabiltzaile bat zenbakia asmatzen saiatuko da.
Baldintzak:
 Zenbakia 0tik 9ra artekoa izan behar da.
 Behin zenbakia idatzita (PasswordTextBox zelaian), Zenbakia aukeratu botoian klik
eginez konfirmatu egingo da. Behin zenbakia baieztatuta, ezin izango da zenbakirik
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sartu.
 Bigarren pertsona batek zenbakia idatziko du, horretarako gaitutako eremuan, eta
Asmatzeko ahalegina botoian klik egin beharko du.
 Asmatzen badu, “Zorionak asmatu duzu” mezua erakutsiko da; bestela, “Ez duzu
asmatu, saiatu berriro”. Notifier elementua erabili behar da mezuak erakusteko.
 Berriro hasi botoia sakatuz, beste zenbaki bat sartu ahal izango da
(PasswordTextBox).
Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.1.7 A7
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 TimePicker
 Notifier
Helburua:
Orduaren arabera, erabiltzaileari aginduko dio lotara joateko.
Baldintzak:
 20:00ak edo goizago bada, mezu hau erakutsiko da: “Goiz da lotara joateko”.
 20:00ak baino beranduago bada, mezu hau erakutsiko da: “Joan zaitez lotara”.
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Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.1.8 A8
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Slider
 Image
Helburua:
Slidera mugituz irudiak aldatzen joan beharko dira
Baldintzak:






Slideraren balio minimoa 10 izango da eta maximoa 100.
10etik 20ra arte, neskatxo baten irudia erakutsi behar da.
21etik 50era arte katu baten irudia erakutsi behar da.
51tik 70era arte txakur baten irudia erakutsi behar da.
71tik eta 100era arte mutil baten irudia erakutsi behar da.
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Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.1.9 A9
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Button
 Image
Helburua:
Katu baten irudia egongo da atzeko planoan eta baita botoi bat ere. Botoian klik
egitean katu baten soinua entzungo da, eta botoia uztean gailuak astindua eman beharko du.
Baldintzak:
 Botoian klik egitean entzun beharko da soinua; beraz, klik egiteari uztean denean ez
da soinurik entzungo.
 Botoian klik egin ostean, gailuak bi segundoko astindua emango du.
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Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.1.10A10
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 ListPicker
 TextBox
 Button
 TextToSpeech
Helburua:
Erabiltzaileak idatzitako testua zenbait hizkuntzatan entzutea da helburua.
Baldintzak:
 ListPicker elementuan egongo dira aukeratu daitezkeen elementuak: de, en, es, it eta
fr.
 Lehenik eta behin, erabiltzaileak hizkuntza aukeratuko du, eta ondoren entzun nahi
dena idatziko du (TextBox). Azkenik, botoi batean klik egitean (Button), entzun
egingo da idatzitakoa aukeratutako hizkuntzan.
 Hizkuntza bakoitzeko esaldi tipiko bat aukeratu eta hizkuntza guztiekin probatu.
Adibidez: “Hola, soy Edu, feliz Navidad”, “Hi, I am Edu Merry Christmas” ...
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Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.1.11A11
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 AccelerometerSensor
 Label
 Notifier
Helburua:
Erabiltzaileak gailua astintzen duenean, zenbaki bat zoriz erakutsiko da.
Baldintzak:
 Zenbakia 0tik 9ra artekoa izango da eta zoriz sortu behar da, gailua astintzen den
bakoitzean.
 Birritan zenbaki bera, jarraian, ateraz gero, erabiltzaileari mezu hau erakutsiko zaio
(Notifier): “Zelako zortea izan duzun, bi aldiz jarraian X zenbakia atera duzu”.

Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:
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4.1.12A12
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Label
 Button
 Clock
 Sound
Helburua:
10etik hasitako atzera-kontaketa egitea da helburua.
Baldintzak:
 Zenbakia 10etik hasi eta 0ra arteko atzera-kontaketa egin behar da.
 Kontaketa etiketa (Label) batean erakutsiko da eta atzera-kontaketa egiteko erlojua
(Clock) erabiliko da..
 Atzera-kontaketa hasteko botoi batean (Button) klik egin beharko da.
 0ra heltzean, zenbait gauza gertatu beharko dira:
o Alarma soinu bat hasi (Sound).
o Pantailaren atzealdea gorriz jarri.
 “Denbora berrabiarazi” (Button) elementuak programa berrabiaraziko du. Besteak
beste:
o Soinua (Sound) isilarazi.
o Denbora berrabiarazi, 10 zenbakia erakutsiz.
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o Pantailaren atzealdea zuriz jarri.
 Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.1.13A13
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Label
 OrientationSensor
Helburua:
Iparrorratz sinple bat egitea da helburua. Iparroratzak iparraldea, hegoaldea,
mendebaldea edo ekialdea erakutsiko du, baita momentu oro duen posizio zehatza ere.
Norabidea zehazteko orientazio sentsorearen (OreitationSensor) elementuaren azimuth
propietatea hartu behar da kontuan.
Baldintzak:
 Etiketa batean posizio zehatza erakutsiko da. Azimuth balioa eta bestean norabidea.
 Azimuth balioaren arabera:
o Iparraldea: 0 baino handiagoa eta 90 baino txikiagoa bada.
o Hegoaldea: 180 baino handiagoa eta 270 baino txikiagoa bada.
o Ekialdea: 270 baino handiagoa eta 360 baino txikiagoa bada.
o Mendebaldea: 90 baino handiagoa eta 180 baino txikiagoa bada.
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 Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.1.14A14
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Label
 Button
 HorizontalArrangement
 ProximitySensor
Helburua:
Zenbait ekintza egiteko gailuaren hurbiltasun sentsoreaz baliatzea da. Programak bi
pantaila izango ditu:
Baldintzak:
 Lehenengo pantailan: objekturen bat 3cm edo hurbilago badago, “hurbil” hitza
agertu beharko da (Label); bestela, “urrun”.
 “Hurbil” hitzaren tamaina 50 izan beharko da.
 “Urrun” hitzaren tamaina 8 izan beharko da.
 Bigarren pantailara joateko botoi batean klik egin beharko da.
 Bigarren pantailan: objekturen bat 3 cm edo hurbilago badago, pantailaren atzealdea
gorri jarri beharko da; bestela, berde.
 Bigarren pantailatik lehenengo pantailara joateko botoi batean klik egin beharko da.
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Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:
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4.1.15A15
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Label
 Button
 HorizontalArrangement
 File
 Notfier
Helburua:
Testu bat gailuan modu iraunkorrean gordetzea da helburua.
Baldintzak:
Lehendabizi, fitxategiaren izena idatzi. Adibidez, /kirolak.txt.
Ondoren, gorde nahi den testua idatzi. Adibidez, xakea.
Azkenik “Gorde” botoian klik egin.
Mezu bat erakutsiko da (Notifier) gordetako fitxategiaren izenarekin eta baita
gordetako testuarekin ere. Adibidez, “/kirolak.txt fitxategian, xakea testua gorde da”.
 Fitxategiaren izena eta testua ezin da hutsik egon. Hori gertatzen bada, mezu hau
erakutsiko da: “Fitxategiaren izena edo testua ezin dira hutsik egon” (Notifier).






Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:
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4.1.16A16
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Label
 Button
 HorizontalArrangement
 File
 Notfier
Helburua:
A15 ariketan gordetako testua berreskuratzea da helburua.
Baldintzak:
 A15 ariketarako erabili den fitxategiaren izena idatzi. Adibidez /kirolak.txt.
 “Berreskuratu” botoian klik egitean, testua berreskuratuko da fitxategitik eta etiketa
(Label) batean erakutsiko da.
 Fitxategiaren izena eta testua ezin da hutsik egon. Hori gertatzen bada, mezu hau
erakutsiko zaio: “Fitxategiaren izena idatzi behar da” (Notifier).
 Mezu bat erakutsiko da (Notifier) irakurritako fitxategiaren izenarekin. Adibidez,
“/kirolak.txt fitxategia irakurri da”.
 Fitxategiko testua etiketa (Label) batean erakutsiko da.
Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:
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4.1.17A17
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 ListPicker
 Label
 Button
 TextBox
 HorizontalArrangement
 TinyDB
 Notfier
Helburua:
Ariketaren helburua ikasleek aurreztutako dirua gordetzeko sistema bat edukitzea da.
Datuak modu iraunkorrean gorde daitezen, programak hiru pantaila izango ditu. Lehen
pantailatik “gorde” pantailara edo “berreskuratze” pantailara joateko balioko du.
Baldintzak:
 Lehenengo pantailan:
o “Gorde” pantailara edo “berreskuratze” pantailara joan ahal izango da.
 “Gorde” pantailan:
o Ikasle bat aukeratu beharko da (ListPicker). Ez bada ikaslerik aukeratzen,
mezu hau erakutsiko da: “Ikasleren bat aukeratu behar duzu” (Notifier).
o Ikaslea aukeratu ondoren, ikasle horrek aurreztutako diru kantitatea idatzi
beharko da (TextBox). Ez bada kantitaterik idazten, mezu hau erakutsiko da:
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“Aurreztutako kantitatea ezin da hutsik egon” (Notifier).
o Aurreko baldintza biak betetzen direan, datu basean (TinyDB) gordeko da.
Tag=ikaslearen izena, balioa=aurreztutako kantitatea.
o “Gorde” pantailatik hasierako pantailara joan ahal izan beharko da (Button).
 Berreskuratze pantailan:
o Ikasle baten izena idatzi behar da (TextBox). Ez bada izenik idazten mezu hau
erakutsiko da: “Ikasle baten izena idatzi behar da” (Notifier).
o Ikasle horren izenarekin datu basean bilatzen saiatuko da (TinyDB). Bi gauza
gerta daitezke:
 Aurkitzen bada, ikasle horren aurrezkia erakutsiko da (Label)
 Ez bada aurkitzen, mezu hau erakutsiko da: “X ikaslea ez dago datu
basean” (Notifier).
o Berreskuratze pantailatik hasierako pantailara joan ahal izan beharko da
(Button).
Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:
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4.1.18A18
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Sharing
 ImagePicker
 Button
 TextBox
 HorizontalArrangement
 Notfier
Helburua:
Ariketa honen bitartez mezu bat eta irudi bat partekatu ahal izango da gailuan
instalatutako beste aplikazio batekin. Adibidez, Whatsapp, Gmail, Facebook, Twitter…
Baldintzak:
 Testua idatzi behar da (TextBox) eta baita gailuan gordetako irudi bat aukeratu ere
(ImagePicker). Testurik edo/eta irudirik ez bada aukeratu, mezu hau erakutsi beharko
da: “Testua edo/eta irudia ezin dira hutsik egon” (Notifier).
 Behin testua eta irudia aukeratu ondoren “Partekatu” (Button) botoian klik egin eta
beste aplikazioren batekin partekatu behar dira, bai testua, bai eta irudia ere
(Sharing).
Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:
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4.1.19A19
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Twitter
 ImagePicker
 Button
 TextBox
 HorizontalArrangement
 Notfier
Helburua:
Ariketa honen bitartez, Twitter bidez mezu bat eta irudi bat igo ahal izango da
bakoitzaren Twitter kontura. Horretarako lehendabizi webgunera joan
https://apps.twitter.com/ eta aplikazio bat sortu App Inventorren erabili ahal izateko;
kontuan eduki WebSite eta Callback URL guneak webgune baten helbidearekin osatu behar
direla. Ondoren, joan Key and Access Tokens-era eta horko Consumer Key eta Consumer
Secret balioak hartu App Inventorren erabiltzeko. Balio horiek Twitter elementuko
Consumer Key eta Consumer Secret zelaietan idatzi behar dira.
Baldintzak:
 Testua idatzi behar da (TextBox) eta baita gailuan gordetako irudi bat aukeratu ere
(ImagePicker). Testurik edo/eta irudirik ez bada aukeratu, honako mezu hau erakutsi
beharko da: “Testua edo/eta irudia ezin dira hutsik egon” (Notifier).
 Testua eta irudia aukeratu ondoren, “Twitterera igo” (Button) botoian klik eginda,
mezu hau agertuko da pantailan: “Mezua Twitterera igo da” (Notifier)
 Azkenik konprobatu Twitterera ondo igo dela mezua.
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Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.1.20A20
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Twitter
 Button
 TextBox
 HorizontalArrangement
 Notfier
Helburua:
Ariketa honen bitartez, Twitter bidez, bakoitzaren Twitter kontura mezu bat eta irudi
bat igo ahal izango da. Horretarako, lehendabizi, webgunera joan https://apps.twitter.com/
eta aplikazio bat sortu App Inventorren erabili ahal izateko, kontuan eduki WebSite eta
Callback URL guneak webgune baten helbidearekin osatu behar direla. Ondoren, joan Key
and Access Tokens-era eta horko Consumer Key eta Consumer Secret balioak hartu App
Inventorren erabiltzeko. Balio horiek Twitter elementuko Consumer Key eta Consumer
Secret zelaietan idatzi behar dira.
Baldintzak:
 Testua idatzi behar da (TextBox) eta baita zein erabiltzaileri bidali nahi zaion mezua
ere. Mezua edo erabiltzailea hutsik badago: “Testua edo/eta erabiltzailea ezin dira
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hutsik egon” (Notifier).
 Behin testua eta erabiltzailea idatzi ondoren “Twitter mezu-pribatua bidali” (Button)
botoian klik egin eta dagokion Twitter erabiltzaileari mezua helduko zaio (Twitter).
 Mezua ondo bidaltzen bada, honako mezu hau erakutsiko da : “Twitter mezua bidali
da” (Notifier). Gainera erabiltzailea eta mezua berrabiarazi egin beharko dira..
Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.1.21A21
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Button
 HorizontalArrangement
 Canvas
 Ball
Helburua:
Ariketa honetan pilota batek frontoi batean daukan jokaera islatzea da helburua. Hau
da, pilotak horman errebotatzea.
Baldintzak:
 Pilotaren erradioa 15 pixelekoa izango da.
 “Hasi” botoiaren bitartez, pilota x=50 posizioan eta y=0 posizioan jarriko da.
 “Gelditu” botoian klik eginez gero, pilota gelditu egingo da.
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 Pilota mugitzeko, pilota atzamarrarekin joko (flung) da.
 Paretaren batera heltzean, pilotak errebotatu egingo du.
Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.2 Ariketa logiko-matematikoak
4.2.1 L1
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Label
 Button
 TextBox
 TableArrangement
 Notfier
Helburua:
Bi zenbaki erabiltzaileak sartu ondoren, bietatik zein zenbaki den handiena erakustea
da helburua.
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Baldintzak:
 Zenbakiek 0tik 100era arteko balioa izan dezakete.
 Zenbaki biak erabiltzaileak idatzi dituela konprobatu behar da. Baita idatzitakoa
zenbakiak direla konprobatu ere. Bestela, mezu hau erakutsi behar da. “Zenbakiak 0
eta 100 bitarteko balioa hartu behar du”
 Emaitza pantailan erakutsiko da (Notifier), mezu hau erakutsiz: “X zenbakia Y
zenbakia baino handiagoa da".
 Bi zenbakiak berdinak badira, mezu hau erakutsi behar da: “Bi zenbakiak berdinak
dira”.
Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.2.2 L2
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Label
 Button
 TextBox
 TableArrangement
 Notfier
Helburua:
Erabiltzaileak n zenbaki sartuko ditu. Zenbaki gehiago sartu nahi ez direnean,
sartutako zenbaki guztien artean handiena erakutsiko da pantailan.
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Baldintzak:
 Zenbakiek 0tik 100ra arteko balioa izan dezakete. Horrela ez bada, mezu hau
erakutsi beharko da: “Zenbakiak 0 eta 100 bitarteko balioa hartu behar du” (Notifier).
 Gutxienez, bi zenbaki sartu beharko dira (TextBox). Horretarako, bi zenbaki
gutxienez izan arte, “Zein da handiena” botoia desgaituta egongo da.
 Zenbaki bakoitza sartu ondoren zelaia berrabiarazi egingo da eta, gainera, mezu hau
erakutsiko da: “Zenbakia onartua izan da” (Notifier).
 Emaitza pantailan erakutsiko da (Notifier), mezu hau erakutsiz: “X zenbakia da
sartutako guztien artean handiena".
 Ondoren, sartutako zenbaki guztiak erakutsiko dira etiketa (Label) batean.
Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.2.3 L3
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Label
 Button
 TextBox
 TableArrangement
 Notfier
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Helburua:
Zenbaki bat sartuta bakoitia edo bikoitia den jakitea izango da helburua.
Baldintzak:
 Zenbakiek 0tik 100ra arteko balioa izan dezakete. Horrela ez bada, mezu hau
erakutsiko da: “Zenbakiak 0 eta 100 bitarteko balioa hartu behar du” (Notifier).
 Ez badago zenbakirik idatzita, “Aztertu zenbakia” botoia (Button) desgaituta egongo
da.
 Zenbakia aztertzean mezu hauetariko bat erakutsiko da: “x zenbakia bikoitia da” edo
“x zenbakia bakoitia da”.
Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.2.4 L4
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Button
 TextBox
 TableArrangement
 Notfier
Helburua:
Bi zenbaki idatzita bigarren zenbakia lehenengoaren zatitzailea osoa den jakitea da
helburua.
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Baldintzak:
 Zenbakiek 0tik 100era arteko balioa izan dezakete. Horrela ez bada, mezu hau
erakutsiko da: “Zenbakiak 0 eta 100 bitarteko balioa hartu behar du” (Notifier).
 Ez badago zenbakirik idatzita, “Zatitzailea da?” botoia (Button) desgaituta egongo
da.
 Zatitzailea den ala ez egiaztatzean hauetako mezu bat erakutsiko da: “x zenbakia y
zenbakiaren zatitzailea da” edo “x zenbakia ez da y zenbakiaren zatitzailea”.
 x zenbakia y zenbakiaren zatitzailea den jakiteko prozedura bat sortu “zatitzailea
da?” izenarekin. Prozedura horrek sarrerako bi parametro izan beharko ditu.
 Azkenik zenbakia eta zatitzailea berrabiarazi (TextBox) eta desgaitu “Zatitzailea da?”
botoia.
Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.2.5 L5
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Label
 Button
 TextBox
 TableArrangement
 Notfier
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Helburua:
Bi zenbaki oso idatzita, lehenengo zenbakiaren X zenbaki bikoitiak erakustea da
helburua. Adibidez, 4 eta 4 zenbakiak sartuta, 4tik hasi eta horren hurrengo 4 zenbaki
bikoitiak erakutsi beharko dira. Hau da: 4, 6, 8, 10, 12 zenbakiak.
Baldintzak:
 Zenbakiek 0tik 200era arteko balioa izan dezakete. Horrela ez bada, mezu hau
erakutsiko da: “Zenbakiak 0 eta 200 bitarteko balioa hartu behar du” (Notifier).
 Zenbakirik idatzita ez badago, “Zenbaki bikoitiak erakutsi” botoia (Button)
desgaituta egongo da.
 “Zenbaki bikoitiak erakutsi” botoian klik egitean etiketa (Label) batean erakutsiko
dira zenbakiaren lehenengo x zenbaki bikoitiak
 Azkenik, zenbakia eta zatitzaile berrabiarazi (TextBox) eta “Zatitzailea da?” botoia
desgaitu.
Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.2.6 L6
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Label
 Button
 TextBox
 TableArrangement
 ListPicker
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 Notfier
Helburua:
Hiru zenbaki oso idatzi ondoren, zenbakiok ordenatzea da helburua. Ordena
aukeratu ahal izango da txikitik handira eta handitik txikira.
Baldintzak:
 Zenbakiek 0tik 50ra arteko balioa izan dezakete.
 Hiru zenbakiak idatzita egon arte eta haien balioak balizkoak izan arte, “Ordenatu”
(Button) botoia desgaituta egongo da.
 Idatzitako hiru zenbakiak ezberdinak izan behar dira, bestela, mezu hau erakutsiko
da: “Sartutako zenbakiak ezberdinak izan behar dira” (Notifier).
 Ordena aukeratzeko, handitik txikira edo txikitik handira ListPicker bat erabiliko da.
 “Ordenatu” botoian klik egitean, etiketa (Label) batean erakutsiko dira zenbakiak
ordenatuta.
 Azkenik, zenbakiak berrabiaraziko dira (TextBox) eta “Ordenatu” botoia desgaitu
behar da.
Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

69

Mikel Ituarte

4.2.7 L7
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Label
 Button
 TextBox
 TableArrangement
 ListPicker
 Notfier
Helburua:
n zenbaki oso idatzi ondoren, zenbakiak ordenatuta erakustea da helburua. Ordena
txikitik handira eta handitik txikira aukeratu ahal izango da.
Baldintzak:
 Zenbakiek 0tik 50era arteko balioa izan dezakete.
 Hiru zenbaki gutxienez idatzita egon arte eta haien balioak balizkoak izan arte,
“Ordenatu” (Button) botoia desgaituta egongo da.
 Zenbakiak banan-banan sartuko dira zerrenda batean. Zenbakiren bat, lehendik
badago, mezu hau erakutsiko da: “Idatzitako zenbakia existitzen da, aukeratu beste
balio bat”.
 Ordena aukeratzeko, handitik txikira edo txikitik handira ListPicker bat erabiliko da.
 “Ordenatu” botoian klik egitean, etiketa (Label) batean erakutsiko dira zenbakiak
ordenatuta.
 Azkenik zenbakiak berrabiaraziko dira (TextBox) eta “Ordenatu” botoia desgaitu
beharko da.
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Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.3 Erdi mailako ariketa
4.3.1 E1
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Label
 Button
 Clock
 Sound
 Notifier
Helburua:
Atzera-kontaketa egitea da helburua. Erabiltzaileak erabakiko du zenbat segundoko
atzera-kontaketa izango den.
Baldintzak:
 Erabiltzaileak nahi duen segundo kopurua idatzi ahal izango du (TextBox). Zenbakiak
soilik onartuko dira.
 Botoi batean klik egingo da, atzera-kontaketa hasteko. Horretarako, segundoak idatzi
arte:
o “Gelditu” botoia ezgaituta egongo da.
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o “Hasi” botoian klik egiten bada, mezu hau erakutsiko da: “Idatzi segundoak,
mesedez” (Notifier).
“Hasi” botoian klik egitean atzera-kontaketa hasiko da. Orduan:
o Etiketa (Label) batean atzera kontaketa erakutsiko da.
o Atzera kontaketarako soinu bat entzun beharko da (Sound).
o “Gelditu” botoia gaitu egin beharko da.
o Berriro “Hasi” botoian klik eginez gero, programa hasierako egoeran jarri
beharko da.
“Gelditu” botoia gaituta badago:
o Botoian klik egiten bada, “Gelditu” ordez, “Jarraitu” agertu beharko da
botoian.
“Jarraitu” botoian klik egiten bada, atzera-kontaketak jarraitu egingo du eta
“Jarraitu” ordez “Gelditu” agertu beharko da botoian.
0ra heltzean zenbait gauza gertatu beharko dira:
o Alarma-soinu bat hasiko da (Sound).
o Pantailaren atzealdea gorriz jarriko da.

Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.3.2 E2
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Checkbox
 Button
 TextBox
 Label
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 HorizontalArrangement
 Notifier
Helburua:
Botoian klik egitean izena eta aukeratutako gustuak erakustea da helburua.
Baldintzak:
 Aukera bat bera ere ez bada aukeratu mezu hau agertuko da pantailan: “Gutxienez,
kirolen bat aukeratu behar da”
 Izenik ez bada idatzi, mezu hau erakutsiko da: “Izena idatzi behar da”
Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.3.3 E3
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Button
 TextBox
 Label
 HorizontalArrangement
Helburua:
Lagunen zerrenda bat sortu, eta, ondoren, erakustea da helburua.
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Baldintzak:






Hasieran “Lagun guztien izenak” (Button) desgaituta egon beharko da.
Lagunak sartzeko “Laguna zerrendan sartu” botoian klik egin beharko da.
Izenik ez bada idatzi mezu hau erakutsiko da: “Izena idatzi behar da”.
Lagunaren izena sartu ondoren, lagunaren izena berrabiarazi beharko da.
Gutxienez, lagun bat zerrendan izanez gero, “Lagun guztien izenak” (Button) gaitu
egin beharko da.

Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.3.4 E4
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Canvas
 Ball
 Button
 TextBox
 Label
 Clock
 Notifier
 HorizontalArrangement
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Helburua:
Semaforo baten funtzionamendua irudikatzea da helburua. Horretarako Canvas
batean hiru pilota (Ball) marraztu behar dira. Erloju bat erabiliz (Clock) eta erabiltzaileak
aukeratutako maiztasunarekin (TextBox), semaforoa aldatzen joan beharko da. Lehenengo
gorri, ondoren berde eta azkenik hori.
Baldintzak:
 Erabiltzaileak semaforoaren maiztasuna idatzi beharko du (Textbox).
 Maiztasun hori, segundo batetik hasi eta 60 segundora artekoa izan daiteke. Horrela
ez bada, mezu hau erakutsiko da: “1 eta 60 arteko balioa idatzi behar da” (Notifier).
 Semaforoa martxan hasteko “Hasi” (Button) botoian klik egin beharko da. Gainera
“Hasi” ordez, “Gelditu” (Button) agertu beharko da.
 “Gelditu” (Button) botoian klik egitean, semaforoak une horretan duen kolorea
mantendu beharko du. Ondoren “Hasi” (Button) agertuko da. Semaforoa martxan
hasteko, berriz klik egin beharko da “Hasi” (Button) botoian.
Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:
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4.3.5 E5
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Button
 TextBox
 Label
 HorizontalArrangement
Helburua:
Kalkulagailu sinple bat egitea da helburua. Emaitza etiketa (Label) batean erakutsi
beharko da.
Baldintzak:
 0tik 9ra arteko zenbakiak izan behar ditu (Button).
 Eragiketa hauek egiteko gai izan beharko da: +, -, * eta / (Button).
 Gainera “c” (Button) botoi bat egon beharko da. Horrek, kalkulagailuko emaitza
berrabiaraziko du, pantailan 0 zenbakia erakutsiz.
 Emaitza kalkulatzen denean etiketa batean erakutsi (Label) eta diru soinua (Sound)
entzun beharko da.
Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:
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4.3.6 E6
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Canvas
 Button
 TextBox
 Slider
 HorizontalArrangement
Helburua:
Margo-edizioko programa sinple bat egitea da helburua. Programan irudi bat atzeko
planoan dagoelarik (Canvas), marra, zirkulu edo testua idatzi ahal izango da, baita nolako
lodiera duten ere. Lodiera erabakitzeko Slider bat erabiliko da
Baldintzak:
 Canvasean irudi bat jarri behar da atzeko planoan.
 Lerro, zirkulu edo testua idatzi ahal izan beharko da.
 Slideraren bitartez, pintatuko denaren lodiera aldatu ahal izango da. Slideraren balio
minimoa 5 jarri eta maximoa 50.
 “Ezabatu” (Button) botoiak Canvasean pintatutako dena ezabatu beharko du.
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Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.3.7 E7
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Canvas
 Ball
 ImageSprite
 File
 Button
 Slider
 Notifier
 HorizontalArrangement
Helburua:
Pala simulatzen duen joko bat egitea da helburua. Canvas bat erabiliko da eta bertan
pilota bat (Ball) eta pala bat ere egongo dira (ImageSprite).
Baldintzak:
 Canvasean irudi bat jarri behar da atzeko planoan.
 Pilotak (Ball) 10 pixeleko erradioa izan beharko du.
 Pala (ImageSprite) bat jarri baina tamainaz ez dadila oso handia izan. Pala
Canvasaren behealdean jarriko da.
 Palakada maximoak fitxategi batean gordeko dira (File). Adibidez: /pala.txt eta une
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oro pantailan erakutsiko dira. Horrela, jokoa hasten denean balio hori lortu beharko
da fitxategitik.
Pilota geldi egongo da “Hasi” botoian klik egin arte.
Pilotaren posizioa honela sortu beharko da:
o X ardatza: zoriz sortuko da, 1 eta 100 balioen artean.
o Y ardatza: zoriz sortuko da, 1 eta 20 balioen artean.
Pilotaren hasierako abiadura 5ekoa izan beharko da.
Pilotak goiko pareta jotzen duen bakoitzean pilotaren abiadura unitate batean
gehituko da.
Pilotak Canvasaren goikaldea ukitzen duen bakoitzean palakada bat gehituko zaio.
Hau da, jokalariak daramatzan palakadak kontatuko ditu.
Pilotak Canvasaren behealdea ukitzen duenean pala-partida bukatutzat emango da.
Mezu hau erakutsiko da: “Partida bukatu da”. Gainera jokalariak errekorra lortu badu
mezu hau erakutsiko da: “Zorionak errekorra lortu duzu”.
Errekorra lortzen bada fitxategian (File) gorde beharko da errekor berria.
Slider bat mugituz, pala x ardatzean zehar mugituko da.
“Hasi” botoian klik eginez beste partida berri bat hasiko da.

Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.3.8 E8
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Button
 ImageSprite
 Label
 VerticalArrangement
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 HorizontalArrangement
Helburua:
Harri-, orri-, ar-jokoa egitea da helburua.
Baldintzak:
 Jokoaren arauak hauek dira:
o Artaziak harriari irabazten dio.
o Harriak artaziei irabazten die.
o Paperak harriari irabazten dio.
 Hiru botoi egon beharko dira erabiltzaileak aukera egin dezan (Button): harri, orri
edo ar. Botoi bakoitzari jarri dagokion irudia.
 Jokoaren arauak kontuan hartuko dituen prozedura bat egin. Prozeduraren izena
jokoa izango da eta sarrerako parametroa erabiltzaileak aukeratutakoa izango da.
o Makinak zoriz aukeratuko du harri, orri edo ar.
o Erabiltzaileak irabazten badu, kolore berdez jarriko da atzealdea, eta hau
erakutsiko du: “Zuk irabazi duzu”
o Makinak irabazten badu, kolore gorriz jarriko da atzealdea, eta hau erakutsiko
du: “Makinak irabazi du”.
o Berdinketa gertatzen bada, kolore zuriz jarriko da atzealdea, eta hau
erakutsiko du: “Parra gelditu gara”.
Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

80

App Inventor gida

4.3.9 E9
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Button
 Canvas
 Ball
 ImageSprite
 Label
 Clock
 Notifier
 VerticalArrangement
 HorizontalArrangement
Helburua:
Mini golf joko bat egitea da helburua.
Baldintzak:
 Oztopoa eta zuloa zoriz sortuko dira golf zelaian zehar. Horretarako eta orokorrean
hasierako edozein gertaera kontutan hartuta, prozedura bat sortu zelai_berria_hasi
izenarekin. Adibidez, kolpe kopurua= 0 jarri eta etiketa (Label) batean erakutsi.
 Hasieran pilota egoten den guneari teea deitzen zaio. Pilota ezker edo eskuin mugitu
ahal izango da gezi batzuk zanpatzen badira. Teetik kanpo ezin da pilota mugitu.
 Pilotari eskuz emango zaio kolpea. Flung gertaeraren bitartez.
 Pilota mugimenduan dagoen bitartean, ezin izango zaio beste kolperik eman.
 Pilotak edozein paretakin edo oztoporekin tupust egitean errebotatu egin beharko du.
 Pilota jotzen den bakoitzean, kolpe-kopurua unitate batean gehituko da eta etiketa
(Label) batean erakutsiko da.
 Pilota mugitzen joan ahala, abiadura galtzen joango da gutxinaka-gutxinaka. Hori
egiteko erloju (Clock) bat erabiliko da.
 Pilotak zuloarekin tupust egiten duenean, kontuan eduki behar da pilotak duen
abiadura. Pilotaren abiadura 8 baino handiagoa bada, ez da zuloan sartuko, eta,
ondorioz, bere bideari jarraituko dio.
 Zelai berri bat sortzeko bi gauza gerta daitezke:
o Pilota zuloan sartu.
o “Hasi” botoian klik egin.
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Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.3.10E10
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Canvas
 ImageSprite
 HorizontalArrangement
 Label
 OrientationSensor
Helburua:
Iparrorratz sinple bat egitea da helburua. Iparroratzak momentu oro duen norabidea
pantailan irudikatuko du, baita momentuan duen posizio zehatza ere. Norabidea zehazteko
orientazio sentsorearen (OreitationSensor) elementuaren azimuth propietatea hartu behar da
kontuan.
Baldintzak:
 Gezi batek (ImageSprite) gailuak duen norabidea irudikatuko du. Adibidez, gailua
ipar-ekialdera begira badago, gezia ipar-ekialdera begira jarriko da.
 Etiketa batean posizio zehatza erakutsiko da. Hau da, Azimutha
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Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.4 Ariketa aurreratuak
4.4.1 AU1
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Button
 TextBox
 Label
 HorizontalArrangement
 Sound
 TinyDB
Helburua:
Bi modutara funtzionatuko duen kalkulagailu bat egitea da helburua. Gailua
bertikalean jarrita badago, kalkulagailu sinple bezala funtzionatuko du. Gailua etzanda
badago, aldiz, kalkulagailu zientifiko bezala funtzionatu beharko du. Emaitza etiketa (Label)
batean erakutsi beharko da.
Baldintzak:
 Kalkulagailu sinplerako baldintzak:
o 0tik 9ra arteko zenbakiak izan behar ditu (Button).
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o Eragiketa hauek egiteko gai izan beharko da: +, -, * eta / (Button).
o Gainera “c” (Button) botoi bat egon beharko da. Horrek kalkulagailuko
emaitza berrabiaraziko du, pantailan 0 zenbakia erakutsiz.
o Emaitza kalkulatzen denean, etiketa batean erakutsi (Label) eta diru soinua
(Sound) entzun beharko da.
 Kalkulagailu zientifikorako baldintzak:
o 0tik 9ra arteko zenbakiak izan behar ditu (Button).
o Eragiketa sinple hauek egiteko gai izan beharko da: +, -, * eta / (Button).
o Eragiketa konplexu hauek egiteko gai izan beharko da: sinua , kosinua, xy eta
erro karratua.
o Gainera “c” (Button) botoi bat egon beharko da. Horrek, kalkulagailuko
emaitza berrabiaraziko du, pantailan 0 zenbakia erakutsiz.
o Emaitza kalkulatzen denean, etiketa batean erakutsi (Label) eta diru soinua
(Sound) entzun beharko da.
 Kontuan eduki kalkulagailu zientifikotik sinplera edo alderantziz aldatzen denean,
kalkulagailuak momentuan sartutako zenbakiak mantendu behar direla. Adibibez:
o Kalkulagailu zientifikoan 5 zenbakia eta + operandoa sartu badira,
kalkulagailu sinplean ere kontuan eduki behar dira.
Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

84

App Inventor gida

85

Mikel Ituarte

4.4.2 AU2
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Button
 Canvas
 Ball
 ImageSprite
 Label
 Clock
 TinyDB
 Notifier
 VerticalArrangement
 HorizontalArrangement
Helburua:
Mini golf joko oso bat egitea da helburua.
Baldintzak:
 Hamar zelaiz osaturiko golf jokoa izan beharko da. Zelai bakoitza zoriz sortuko
delarik.
 Hasieran pilota egoten den guneari teea deitzen zaio. Pilota ezker edo eskuin mugitu
ahal izango da gezi batzuk zanpatzen badira. Teetik kanpo ezin da pilota mugitu.
 Oztopoa, zuloa eta bunkerrak (zelai bakoitzean, bunker bat eta hiru artean egon
beharko dira) zoriz sortuko dira golf zelaietan zehar. Horretarako zelai_berria_hasi
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izenarekin.
Kontuan hartu behar da bunker posibleak ezin direla zuloa dagoen gunean sortu. Hau
da, bunker posibleek ezin duten zuloa osorik edo partzialki estali. Beraz, ondoko hau
egin daiteke:
o Zuloa golf zelaiaren goiko herenean zoriz jarri.
o Teea golf zelaiaren behealdean jarri.
o Bunker posibleak eta oztopoa zuloa eta teearen arteko gunean zoriz jarri.
Pilotari eskuz emango zaio kolpea Flung gertaeraren bitartez.
Pilota mugimenduan dagoen bitartean, ezin izango zaio beste kolperik eman.
Pilotak edozein paretarekin edo oztoporekin tupust egitean errebotatu egin beharko
du.
Pilotak bunkerrarekin tupust egiten badu abiadura asko galduko du. Gehienetan
bunkerrean geldituko da pilota.
Pilota jotzen den bakoitzean, kolpe-kopurua unitate batean gehituko da eta etiketa
(Label) batean erakutsiko da.
Pilota mugitzen joan ahala, abiadura galtzen joango da, gutxinaka-gutxinaka. Hori
egiteko erloju (Clock) bat erabiliko da.
Pilotak zuloarekin tupust egiten duenean, kontuan eduki behar da pilotak duen
abiadura. Pilotaren abiadura 8 baino handiagoa bada, ez da zuloan sartuko eta,
ondorioz, bere bideari jarraituko dio.
Zelai bakoitzeko kolpe kopuru minimoa gorde egin beharko da (TinyDB) eta baita
partida onenaren kolpe kopurua ere (TinyDB). Datu hauek zelai bakoitzean erakutsi
beharko dira (Label).
Zelai konkretu batean errekorra lortzen bada, adibidez, mezu hau erakutsi beharko
da: “5. zelaiko errekorra lortu duzu, 3 kolpe emanez” (Notifier).
Hamar zelaiak bukatu ondoren jokoko errekorra lortzen bada, mezu hau erakutsi
beharko da, adibidez : “5. zelaiko errekorra lortu duzu, 3 kolpe emanez” (Notifier).
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Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:

4.4.3 AU3
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Canvas
 Ball
 ImageSprite
 File
 Button
 Slider
 Notifier
 HorizontalArrangement
Helburua:
Bloke suntsitzailezko joko bat egitea da helburua. Canvas bat erabiliko da eta bertan
pilota bat (Ball), oinarri bat eta hainbat bloke ere egongo dira (ImageSprite). Oinarriak jo
beharko du pilota eta pilotaren bitartez bloke guztiak suntsitu.
Baldintzak:
 Canvasean irudi bat jarri behar da atzeko planoan. Hiru irudi posible egongo dira eta
zoriz aukeratuko da pantaila bakoitzean.
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 Pilotak (Ball) 10 pixeleko erradioa izan beharko du.
 Oinarri (ImageSprite) bat jarri baina tamainaz ez dadila oso handia izan. Oinarria
Canvasaren behealdean jarriko da.
 Oinarriarekin apurtutako bloke kopuru maximoa gordeko da (File). Adibidez:
/bloke.txt eta une oro pantailan erakutsiko dira. Horrela, jokoa hasten denean balio
hori lortu beharko da fitxategitik.
 Pilota geldi egongo da “Hasi” botoian klik egin arte. Hasi botoian klik egitean
pilotak oinarriari segituko dio. Pilota oinarritik goiko paretarantz abiatzeko oinarria
ukitu beharko da. Hasieran pilota 5eko abiadurarekin hasiko da.
 Pilotak daraman abiadura 2 unitatetan handituko da baldin eta:
o Oinarriak pilota jotzen duenean.
o Pilotak goiko pareta ukitzen duenean
 Hiru bloke mota egon beharko dira:
o Hareazko blokeak. Bloke horiek kolpe bakar batez suntsitzen dira. Suntsitze
soinu bat du pilotak jotzean (Sound)
o Adreiluzko blokeak. Lehenengo kolpeak bloke mota hori, hareazko bloke
bilakatuko da. Adreilu soinua aterako du pilotak jotzean (Sound).
o Burdinazko blokeak. Lehenengo kolpeak bloke mota hori, adreiluzko
blokebilakatuko da. Burdina-soinua aterako du pilotak jotzean (Sound)
 Pantailan dauden bloke guztiak suntsitzen badira, hurrengo pantaila bat sortu beharko
da.
 Pantaila berri bat hasten den bakoitzean zoriz sortu beharko da. Beti ere 1 eta 10
arteko bloke egon beharko direlarik. Blokeok diren mota ere zoriz sortu beharko da.
 Pilotak Canvasaren behealdea ukitzen duenean bizi bat kenduko du. Hasieran hiru
bizi izango ditu jokalariak. Bizi bat galtzen denean, pilotak oinarriari segituko dio.
Pilota oinarritik goiko paretarantz abiatzeko, oinarria ukitu beharko da. Ondoren
pilota 5eko abiadurarekin hasiko da.
 Jokalaria bizi gabe gelditzean, mezu hau erakutsiko da: “Partida bukatu da”. Gainera
jokalariak errekorra lortu badu, mezu hau erakutsiko da: “Zorionak errekorra lortu
duzu” (Notifier).
 Gainera, errekorra lortzen bada, fitxategian (File) gorde beharko da errekor berria.
 Slider bat mugituz, oinarria x ardatzean zehar mugituko da.
 “Hasi” botoian klik eginez mezu hau erakutsiko da: “Partida berri bat hasiko duzu.
Ados zaude?” (Notifier). “Bai” aukeratuz gero, partida hasi edo jokoan dagoena
berrabiaraziko da. “Ez” aukeratuz gero, partida dagoen bezala jarraituko du.
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Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:
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4.4.4 AU4
Elementu hauek erabiliko dira ariketa egiteko:
 Canvas
 ImageSprite
 File
 Clock
 Button
 Notifier
 HorizontalArrangement
 Sound
Helburua:
Pang-joko sinple bat egitea da helburua. Beraz, pertsonaia batek (ImageSprite)
geziak botako ditu eta geziok (ImageSprite) pantailan dauden globoak (Ball) suntsitzea da
helburua.
Baldintzak:
 Canvasean irudi bat jarri behar da atzeko planoan. Hiru irudi posible egon beharko
dira: Lekeitio, Bilbo eta Donostia. Partida hasieran zoriz aukeratuko da partidaren
irudia. Denbora igaro ahala, atzeko planoko irudia aldatzen joan beharko da (Clock).
 Jokoa modu etzanean izan beharko da.
 Pertsonaia (ImageSprite) bat jarri baina tamainaz ez dadila oso handia izan.
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 Pertsonaia ezker edo eskuin mugitu ahala, oinez doala eman beharko du. Hau da,
bizirik dagoela eman beharko du.
 Pertsonaia Canvasaren behealdean jarriko da.
 Pertsonaiak hiru bizi izango ditu hasieran.
 Pertsonaia mugitzeko bi gezi egongo dira pantailaren behealdean. Ezkerrera edo
eskuinera mugitu ahal izan beharko da (ImageSprite).
 Pertsonaiak gezia jaurtitzeko, pertsonaia ukitu beharko da (ImageSprite).
 Pertsonaiak gezi bakarra izango du, tiro egin ahal izateko. Beste tiro bat egin ahal
izateko, hauetako baldintza bat gertatu beharko da:
o Geziak globo batekin tupust egitea.
o Geziak pantailaren goiko paretarekin tupust egitea.
 Hiru tamainatako globoak egongo dira. Handia, ertaina eta txikia.
o Gezi batek globo handi bat jotzen duenean, globoa ertain bilakatuko da
o Gezi batek globo ertain bat jotzen duenean, globoa txiki bilakatuko da.
o Gezi batek globo txiki bat jotzen duenean, suntsitu egingo da.
 Hasieran globoek abiadura motela izango dute. Zenbat eta globo gehiago suntsitu
orduan eta handiagoa izango da globoen abiadura.
 Gezi batek globo bat apurtzen duenean, soinu bat entzungo da (Sound). Gainera,
geziaren eraginagatik, hortik sortutako globoa y ardatzean mugitu da.
 Gainera, zenbait kasutan, gezi batek globo handi bat jotzen duenean, erloju bat ager
daiteke pantailan. Erlojua bizkor hartzen ez bada, desagertu egingo da pantailatik.
Pertsonaiak erlojua hartzean, bost segundotan globoak geldi mantenduko dira.
 Globoren batek paretaren batekin tupust egiten badu, errebotatu egingo du.
Jokalariak suntsitutako globo guztiak kontatu egingo dira.
 Pantailaren goialdean jokoan suntsitutako globoen errekorra erakutsiko da (Label).
Baita momentuan jokalariak suntsitutako globoen kopurua ere (Label).
 Globoren batek pertsonaia ukitzen badu, bizi bat kenduko dio, eta bizirik gabe
gelditzen bada, partida bukatu egingo da. Orduan, mezu hau agertuko da: “Partida
bukatu egin da”.
Gainera, jokalariak errekorra lortu badu, mezu hau erakutsiko da: “Zorionak
errekorra lortu duzu” (Notifier).
 Errekorra lortzen bada, fitxategian (File) gorde beharko da errekor berria.
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Programaren itxura posiblea eta elementuen izen posibleak:
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