
HelloPurrAdvanced - Προσθήκες στην εφαρμογή μας “Hello Purr” 

Ας κάνουμε λίγο πιο σύνθετη την εφαρμογή μας!      

1) Θέλουμε να προσθέσουμε ένα νέο κουμπί (Button2) που γράφει «Πάτα με!» το οποίο όταν το πατά ο 

χρήστης, θα ακούγεται ένα προκαθορισμένο κείμενο. Το προσθέτουμε κανονικά και στις ιδιότητες – 

Properties του κουμπιού ορίζουμε το πεδίο Text σε «Πάτα με!». 

Θέλουμε το κουμπί αυτό να είναι οριζόντια στην ίδια ευθεία με το αντικείμενο που είχαμε από πριν Label1 

δηλαδή το κείμενο «Pet the Kitty!». Για να το πετύχουμε αυτό από την Παλέτα των μπλοκ ανοίγουμε την 

Ομάδα Layout, επιλέγουμε το HorizontalArrangement και το σύρουμε δεξιά στην οθόνη μας. Θα δούμε να 

εμφανίζεται στην οθόνη του Designer (Σχεδιαστή) ένα ορθογώνιο, μέσα στο οποίο θα μετακινήσουμε τα 

Button2 και Label1. 

 

2) Για να ακούγεται ένα κείμενο θα χρησιμοποιήσουμε από την Ομάδα Media το συστατικό TextToSpeech που 

μετατρέπει κείμενο σε ομιλία. Απλά το σύρουμε στην οθόνη σχεδίασης και παρατηρούμε ότι εμφανίζεται 

στο κάτω μέρος της οθόνης, στα μη ορατά συστατικά – Non-visible components 

 

 

 

 



3) Για τον Block κώδικα για το κουμπί μας, χρησιμοποιούμε κανονικά τον Event Handler πατήματος κουμπιού 

when Button.click do και καλούμε τη διαδικασία (procedure) TextToSpeech1.Speak δηλαδή από το block 

TextToSpeech1 το  με όρισμα το δικό μας κείμενο (επιλέγοντας από το block 

Text το  για να γράψουμε μέσα το δικό μας κείμενο:  «Efharisto pou taises th gata!» σε greeklish 

γιατί δεν αναγνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Τελικό αποτέλεσμα: 

 
 

4) Έστω ότι θέλουμε όταν κάποιος κινεί έντονα το κινητό του να ακούγεται το μήνυμα «Μην με κ’νας!». 

Δοκιμάστε από το block AccelerometerSensor1 να σχηματίσετε κάτι τέτοιο: 

 
 

5) Τώρα θέλουμε να δοκιμάσουμε τις δυνατότητες της αναγνώρισης φωνής. Για το λόγο αυτό στον σχεδιαστή 

(Designer) προσθέτουμε ένα ακόμη «αόρατο» συστατικό τον SpeechRecognizer.  

Θα χρειαστούμε να προσθέσουμε και ένα ακόμη κουμπί που θα εκκινεί τον SpeechRecognizer όπου ο 

χρήστης θα πρέπει να μιλήσει στο μικρόφωνο του κινητού. Για το λόγο αυτό βρίσκουμε μια σχετική εικόνα 

recording από το διαδίκτυο που θα  χρησιμοποιηθεί στην εμφάνιση του κουμπιού, πχ . Στο 

παράδειγμα εδώ του κουμπί αυτό το ονομάσαμε bt_speech. 

 

6) Έπειτα στον κώδικα Blocks θα δημιουργήσουμε το 

Με το πάτημα του κουμπιού μικροφώνου δλδ καλούμε την 

μέθοδο GetText που επιστρέφει το κείμενο που αναγνώρισε ο SpeechRecognizer1. 

 

7) Για να προβληθεί το κείμενο αυτό στην οθόνη μας θα πρέπει να δημιουργήσουμε πρώτα ένα TextBox στον 

Designer ακριβώς κάτω από το κουμπί μικροφώνου. Τέλος με τον ακόλουθο κώδικα, το αποτέλεσμα Result 

του SpeechRecognizer, ορίζεται ως το κείμενο περιεχομένου του TextBox1 μας. Το οποίο φυσικά κάθε φορά 

που καλούμε τον SpeechRecogniser μέσω της μεθόδου AfterGettingText επιλέγουμε το αποτέλεσμα της 

αναγνώρισης .Result και με αυτό ενημερώνεται αυτόματα το TextBox μας. 

 
 

8) Τελευταία προσθήκη είναι να μας επιτρέπεται επίσης να πληκτρολογούμε εμείς οι ίδιοι ότι κείμενο 

θέλουμε στο TextBox και με το πάτημα ενός κουμπιού να το «ακούμε» από το συστατικό TextToSpeech που 

μετατρέπει κείμενο σε ομιλία. Προσθέστε ένα ακόμη κουμπί Button3 που θα αναγράφει «Πες το!» και 

προγραμματίστε το ως 

 
 



 

 

Όλες οι εντολές μαζί: 

 


