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Multi Media Builder 
 

Θα θηηάμνπκε ηελ εθαξκνγή πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 

            
Η άζθεζε μεθηλάεη (εηθόλα αξηζηεξά) δεηώληαο από ην ρξήζηε λα ηνπνζεηήζεη ζην «θαιάζη» ηα θαινθαηξηλά θξνύηα. 

 Όηαλ νινθιεξσζεί ε άζθεζε (εηθόλα δεμηά), εκθαλίδεηαη κηα θηλνύκελε εηθόλα (gif) θη αθνύγεηαη έλαο ήρνο σο 

επηβξάβεπζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ ρξήζηε. Επίζεο εκθαλίδεηαη θη έλα θνπκπί, ην πάηεκα ηνπ 

νπνίνπ επαλαθέξεη ηηο εηθόλεο ζηηο αξρηθέο ηνπο ζέζεηο γηα λα εθηειεζηεί ε άζθεζε από ηελ αξρή. 
 

Σεκείσζε: Τν drag and drop ζα γίλεηαη κε θιηθ (όρη κε θξαηεκέλν παηεκέλν ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ). 
  

 

Σηε ζειίδα ηεο εθαξκνγήο βάδνπκε ηα παξαθάησ αληηθείκελα: 

 πέληε Bitmap εθ ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα πξώηα είλαη ηα θξνύηα θαη ην ηειεπηαίν είλαη ην «θαιάζη»: 

Bitmap1 (θαξπνύδη, αξρηθή ζέζε:  50,150, ηειηθή ζέζε: 400,320) 

Bitmap2 (πεπόλη, αξρηθή ζέζε:  150,260,  ηειηθή ζέζε: 540,320) 

Bitmap3 (κήιν, αξρηθή ζέζε:  50,260) 

Bitmap4 (ξνδάθηλα, αξρηθή ζέζε:  150,150) 

Bitmap5 (θαιάζη, ζέζε: 300, 120) 
 

(Τα αληηθείκελα απηά ζα ηα βξείηε ζην θάθειν C:\4del\pictures) 

 

 έλα Polygonal HotSpot πνπ ην ζρεδηάδνπκε πάλσ από ην θαιάζη. 

 έλα AniGif  (C:\4del\gifs\xaroymeno.gif) 

 έλα Text πνπ γξάθεη «Βάιε ζην θαιάζη κόλν ηα θαινθαηξηλά θξνύηα» 

 έλα TextBTN (επαλαθνξά) 

 

 

Σην παξάζπξν Dimensions (Μελνύ view, επηινγή Dimensions) βιέπνπκε ηηο ζπληεηαγκέλεο θαη ηηο δηαζηάζεηο θάζε 

αληηθεηκέλνπ. Οη ζπληεηαγκέλεο ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη νη ζπληεηαγκέλεο ηεο επάλσ αξηζηεξήο γσλίαο ηνπ.  
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Σεκείσζε: ε ζειίδα απηή έρεη επεμεγεκαηηθό ραξαθηήξα. Αλ ζέιεηε λα μεθηλήζεηε ην ρηίζηκν ηεο εθαξκνγήο, πεγαίλεηε 

θαηεπζείαλ ζηε ζειίδα 3. 

 

Ο «αέναος» βρότος 
Γηα λα επηηύρνπκε ην ζύξζηκν (drag) ηεο εηθόλαο από ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ, ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ «αέλαν βξόρν»: 
 

 For n=1 To Infinity 

   MoveObject("Bitmap1","MouseX( )-50,MouseY( )-50") 

 Next n 

 

Εμήγεζε ησλ εληνιώλ ηνπ αέλανπ βξόρνπ: 

Οη εληνιέο πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηελ πξώηε θαη ζηελ ηειεπηαία γξακκή, δειαδή αλάκεζα ζην 

For n=1 To Infinity θαη ζην Next n, ζα εθηεινύληαη ζπλερώο (εμ νπ θαη «αέλανο»). 

Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε εληνιή πνπ εθηειείηαη ζπλερώο είλαη ε εληνιή πνπ κεηαθηλεί ηελ εηθόλα (αληηθείκελν 

Bitmap) ζηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ, νη νπνίεο ζηε «γιώζζα» ηνπ Multi Media Builder είλαη  
MouseX(),MouseY() 

(Σεκείσζε: Η εληνιή MoveObject «θνιιάεη» ην αληηθείκελν ζην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε ν δείθηεο 

ηνπ πνληηθηνύ λα εθάπηεηαη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηνπ αληηθεηκέλνπ. Επεηδή απηό είλαη αηζζεηηθά άζρεκν, βάδνπκε ην 

–50 ζην MOUSEX( ) θαη ζην MOUSEΥ( ). Τν –50 εδώ ην επηιέμακε επεηδή ηα Bitmap πνπ ρξεζηκνπνηήζακε έρνπλ 

δηαζηάζεηο 100Φ100 pixels. Άξα, ν αξηζκόο πνπ αθαηξνύκε από ην MOUSEX( ) είλαη ην κηζό ηεο νξηδόληηαο δηάζηαζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη ν αξηζκόο πνπ αθαηξνύκε από ην MOUSEΥ( ) είλαη ην κηζό ηεο θάζεηεο δηάζηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Έηζη 

ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνύ ζα εθάπηεηαη ζην κέζνλ ηνπ αληηθεηκέλνπ). 
 

Τεξκαηηζκόο εθηέιεζεο ηνπ αέλανπ βξόρνπ 

Γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα αθήζεη (drop) ηελ εηθόλα, πξέπεη λα ηεξκαηίδεηαη ε εθηέιεζε ηνπ αέλανπ βξόρνπ. 

Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηνύκε κηα κεηαβιεηή. Μηα κεηαβιεηή, όπσο ιέεη θαη ην όλνκά ηεο, είλαη θάηη πνπ 

κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη. Οη κεηαβιεηέο ζην Multi Media Builder είλαη ηξηώλ εηδώλ: αιθαξηζκεηηθέο (θεηκέλνπ, 

string), αξηζκεηηθέο αθέξαηεο (integer) θαη αξηζκεηηθέο δεθαδηθέο (float). 

Εδώ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα αξηζκεηηθή κεηαβιεηή ζηελ νπνία ζα δώζνπκε ην όλνκα stop θη απηή ζα παίξλεη δύν 

ηηκέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: κεδέλ θαη έλα. (Τόζν ην όλνκα ηεο κεηαβιεηήο όζν θαη ησλ 

ηηκώλ ηεο είλαη ηπραίν θαη ζα κπνξνύζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε νπνηνδήπνηε άιιν όλνκα θαη ηηκέο). 

Όζν ε stop έρεη ηελ ηηκή 0, ζα εθηειείηαη ν άελανο βξόρνο, πνπ ζεκαίλεη όηη ζα ζέξλεηαη ε εηθόλα από ην δείθηε ηνπ 

πνληηθηνύ. 

Όηαλ ε stop πάξεη ηελ ηηκή 1, ηόηε ζα ζηακαηάεη ε εθηέιεζε ηνπ αέλανπ βξόρνπ, πνπ ζεκαίλεη όηη ζα ζηακαηάεη ην 

ζύξζηκν ηεο εηθόλαο από ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ. 

 

 

Σπλνιηθά ινηπόλ ν πξνγξακκαηηζκόο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα γίλνπλ ηα παξαπάλσ (drag & drop) είλαη ν εμήο: 
 

  1) stop = 0 

  2) For n=1 To Infinity 

  3)   MoveObject("Bitmap1","MouseX( )-50,MouseY( )-50") 

  4)   If (stop=1) Then 

  5)     Return() 

  6)   End 

  7) Next n 

 

Εμήγεζε ησλ εληνιώλ γξακκή-γξακκή: 
 

1) Όξηζε ηελ αξηζκεηηθή κεηαβιεηή stop θαη δώζε ζ’ απηήλ ηελ ηηκή 0. 

2) Αξρή βξόρνπ επαλάιεςεο (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνπ αέλανπ βξόρνπ). Γηα άπεηξεο θνξέο εθηέιεζε ηηο εληνιέο: 

3) Μεηαθίλεζε ην αληηθείκελν Bitmap1 (ηελ εηθόλα) ζηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ. 

4) Αξρή βξόρνπ ινγηθνύ ειέγρνπ. Εάλ ε ηηκή ηεο stop είλαη 1, ηόηε 

5) Τεξκάηηζε ηελ εθηέιεζε ηνπ αέλανπ βξόρνπ. 

6) Λήμε βξόρνπ ινγηθνύ ειέγρνπ. 

7) Λήμε βξόρνπ επαλάιεςεο. 

 

Οη εληνιέο πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ 

βξόρνπ ινγηθνύ ειέγρνπ (If-Then/End) 

εθηεινύληαη ευόσον ιστύει ε ζπλζήθε 

ηνπ If, αιιηώο πξνζπεξληόληαη. 
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Script αντικειμένων: 
 

Bitmap1 

Σηo Mouse Down δε γξάθνπκε ηίπνηα. Σηo Mouse Up γξάθνπκε ηηο εμήο εληνιέο: 
 

If (btm=0) Then 

  btm=1 

  stop = 0 

  For n=0 To Infinity 

    MoveObject("Bitmap1","MouseX( )-50,MouseY( )-50") 

    If (stop=1) Then 

      Return() 

    End 

  Next n 

End 

 

Η κεηαβιεηή btm 

Η κεηαβιεηή btm ειέγρεη αλ ππάξρεη εηθόλα «θνιιεκέλε» ζην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ.  

Αλ έρεη ηελ ηηκή κεδέλ, ηόηε απηό ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρεη εηθόλα θνιιεκέλε ζην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ, νπόηε επηηξέπεηαη ε ιαβή 

εηθόλαο. Αλ έρεη δηαθνξεηηθή ηηκή, ηόηε απηό ζεκαίλεη όηη ππάξρεη εηθόλα «θνιιεκέλε» ζην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ, νπόηε δελ 

επηηξέπεηαη ε ιαβή άιιεο εηθόλαο. 

Επίζεο, ε ίδηα κεηαβιεηή ειέγρεη πνηα εηθόλα είλαη «θνιιεκέλε» ζην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ. Όηαλ έρεη ηελ ηηκή 1, ηόηε ε εηθόλα πνπ 

είλαη θνιιεκέλε ζην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ είλαη ε 1. Όηαλ έρεη ηελ ηηκή 2, ηόηε ε εηθόλα πνπ είλαη θνιιεκέλε ζην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ 

είλαη ε 2, θιπ. 

 

Στα Bitmap2 έως και Bitmap4 

Γξάθνπκε ηηο ίδηεο εληνιέο (ηηο αληηγξάθνπκε από ην Bitmap1), θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο. 

 

 

Ενσωμάτωση ήτων (Embedded Sound) 

Τα ερεηηθά εθέ (ζσζηό, ιάζνο, ήρνο επηηπρίαο ζην ηέινο ηεο άζθεζεο) κπνξνύκε λα ηα ελζσκαηώζνπκε ζην αξρείν 

ηεο εθαξκνγήο από ην κελνύ Project, επηινγή Embedded Sound: 

     
(Τα αξρεία ήρνπ ζα ηα βξείηε ζην θάθειν C:\4del\sounds) 

 

 

Μετατροπή αρτείοσ ευαρμογής σε εκτελέσιμο αρτείο (exe) 

Από ην κελνύ File, επηινγή Compile: 

 

Απηό γίλεηαη αθνύ νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηεο 

εθαξκνγήο. 

Μεηαηξέπνληαο ην αξρείν ζε εθηειέζηκν, ε εθαξκνγή 

καο κπνξεί λα «ηξέρεη» ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή 

ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε απηόο λα έρεη εγθαηεζηεκέλν 

ην Multi Media Builder. 

Ελζσκαηώλνπκε ηα αξρεία ήρνπ γηα λα 

κπνξνύκε ζηε ζπλέρεηα λα δώζνπκε ζηνπο 

ππνςήθηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο καο έλα 

κόλν αξρείν, ην εθηειέζηκν (βιέπε παξαθάησ). 
 

Αλ δελ ηα ελζσκαηώζνπκε, ηόηε ζα πξέπεη καδί 

κε ην εθηειέζηκν αξρείν λα δώζνπκε θαη ηα 

αξρεία ήρνπ, αιιηώο δελ ζα αθνύγνληαη ήρνη 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο. 
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PolyHotSpot 

Σηo Mouse Down γξάθνπκε ηελ εληνιή stop=1 (γηα λα ζηακαηάεη ην ζύξζηκν ηεο εηθόλαο). 

Σηo Mouse Up γξάθνπκε ηηο εμήο εληνιέο: 
 

If (btm=1) Then 

  WavePlay("swsto","") 

  MoveObject("Bitmap1","400,320") 

  a=a+1 

End 

** 

If (btm=2) Then 

  WavePlay("swsto","") 

  MoveObject("Bitmap2","540,320") 

  a=a+1 

End 

** 

If (btm=3) Then 

  WavePlay("lathos","") 

  MoveObject("Bitmap3","50,260") 

End 

** 

If (btm=4) Then 

  WavePlay("lathos","") 

  MoveObject("Bitmap4","150,150") 

End 

** 

** 

btm=0 

** 

If (a=2) Then 

  Show("AniGif") 

  WavePlay("epityxia","") 

  Show("TextBTN") 

End 

 

 

 

 

Text Button 

Σηo Mouse Down δε γξάθνπκε θάηη. 

 Σηo Mouse Up γξάθνπκε ηηο εμήο εληνιέο: 
 

Hide("AniGif") 

WaveStop() 

Hide("TextBTN") 

** 

WavePlay("lathos","") 

MoveTo("Bitmap1","50,150,20") 

WavePlay("lathos","") 

MoveTo("Bitmap2","150,260,20") 

** 

a=0 

btm=0 

 

Αλ ηνπνζεηήζνπκε ζσζηό αληηθείκελν κέζα ζην θαιάζη (θαξπνύδη, 

πεπόλη), απηό «θνπκπώλεη» θη αθνύγεηαη έλαο ραξαθηεξηζηηθόο ήρνο. 

 

Αλ ηνπνζεηήζνπκε ιάζνο αληηθείκελν κέζα ζην θαιάζη (κήιν, 

ξνδάθηλν), απηό επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε θη αθνύγεηαη έλαο 

άιινο ραξαθηεξηζηηθόο ήρνο. 

 

Αλ ηνπνζεηήζνπκε ζσζηό αληηθείκελν κέζα ζην θαιάζη απμάλεηαη ν 

κεηξεηήο ζσζηώλ πξνζπαζεηώλ (κεηαβιεηή a) θαηά 1. 

 

 Όηαλ ε κεηαβιεηή πάξεη ηελ ηηκή 2 (νινθιήξσζε άζθεζεο) ηόηε: 

α) εκθαλίδεηαη ε θηλνύκελε εηθόλα 

β) αθνύγεηαη κνπζηθή 

γ) εκθαλίδεηαη ην θνπκπί επαλαθνξάο ησλ εηθόλσλ ζηηο αξρηθέο ηνπο 

ζέζεηο (γηα λα μεθηλήζεη ε άζθεζε από ηελ αξρή). 

 

Κξύβεηαη ε θηλνύκελε εηθόλα. 

Σηακαηάεη ε κνπζηθή (αλ παίδεη). 

Κξύβεηαη ην θνπκπί ηεο επαλαθνξάο. 

 

Επηζηξέθνπλ (όρη αθαξηαία) ζηηο αξρηθέο ηνπο ζέζεηο ηα 

Bitmap θη αθνύγεηαη έλαο ήρνο ζα λα ζέξλνληαη. 

 

Μεδελίδεηαη ε κεηαβιεηή ζσζηώλ πξνζπαζεηώλ. 

Μεδελίδεηαη ε κεηαβιεηή btm (γηα λα επηηξέπεηαη ε ιαβή 

εηθόλαο θαη ην ζύξζηκό ηεο). 


