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Тема 10: 

ГЕОГРАФСКО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И КАРТИ 

Задача 1: 
Да се разработи мобилно приложение за операционна система Windows Phone 7.1, което да има 

следните възможности: 

 Предоставя възможност за търсене на адрес, име на забележителност и т.н. зададени от 

потребителя; 

 Предоставя възможност за намиране на дестинация от зададен адрес, до зададен адрес, или 

от зададен адрес до текущото местоположение на потребителското устройство; 

 Намиране на местоположението на работилницата на дядо Коледа. 

Решение  

В настоящото упражнение ще разработим приложение, което ще използва вградената библиотека 

Bing Maps. За реализацията на тази задача в голяма степен е използван материал от [2]. 

След изпълнение на всички стъпки, интерфейсът на приложението ще изглежда по следния начин: 

   

Изглед на стартовата иконка 
на приложението в 

началното меню (Start menu) 
на емулатора 

Основен интерфейс на 
приложението и лентата с 

инструменти 

Изглед на картата, заедно с 
позицията на работилницата 
на дядо Коледа (резултат от 

изпълнение на метода от 
третия бутон) 

За създаване на това приложение, ще използваме изображения на иконките от лентата с менюта, 

намираща се в долната част на приложението, които се намират при 32-битовата ОС в C:\Program 
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Files\Microsoft SDKs\Windows Phone\v7.0\Icons и при 64-битова ОС в C:\Program Files (x86)\Microsoft 

SDKs\Windows Phone\v7.0\Icons. Освен това ще сменим и началната иконка на приложението. 

Всички необходими медийни файлове, се намират в архива Images_topic10zad1.zip, който може да се 

свали от сайта на дисциплината, и се намира непосредствено след условието на задача 1. 

Следва постъпковото представяне на начина за създаване на това приложение. 

Стъпка 1:  

Създайте ново приложение за Windows Phone с име PhoneApp_Map, което трябва да поместите в 

папка с име ypr10.  

Стъпка 2: 

Конструиране на главната страница MainPage. 

На главната страница, с име по подразбиране MainPage, е необходимо да се добави лента с 

инструменти (ApplicationBar), която по подразбиране стои в долната част на приложението. 

Лентата с инструменти ще съдържа три бутона, които са: 

 Map Task – Първият бутон ще извърши търсене по зададена позиция, която може да бъде 

име на място, улица, град, или адрес. 

 Dir Task – Вторият бутон ще извика метода за определяне на дестинация, по зададени 

начална и/или крайна точка; 

 Santa Claus – Третият бутон ще стартира карта с местоположението на работилницата 

(селището) на дядо Коледа. 

За създаването на бутоните ще са необходими изображения за иконки намиращи се в C:\Program 

Files\Microsoft SDKs\Windows Phone\v7.0\Icons\dark, при 32-битова ОС, с имена: 

 appbar.feature.search.rest.png – преименувайте на mapTask.png; 

 appbar.favs.rest.png – преименувайте на dirTask.png; 

 appbar.share.rest – преименувайте на santaClaus.png. 

Ако е необходимо тези изображения могат да се свалят от страницата на курса. 

Създайте една нова папка към проекта с име Images и към нея добавете всичките икони, описани по-

горе, заедно с иконата на цялото приложение appIcon.png, която се намира в архивния файл към 

упражнението. 

Solution Explorer на приложението трябва да изглежда така: 
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Настойте свойството Build Action = Content на файловете dirTask.png, mapTask.png и santClaus.png. 

 

Ако това не се направи, изображенията няма да бъдат видими при изпълнение на приложението. 

Настойте свойството Build Action = Resource на файла appIcon.png. 

В следващия листинг е даден xaml кода на страницата MainPage (MainPage.xaml). 

 
<phone:PhoneApplicationPage  
    x:Class="PhoneApp_Location.MainPage" 
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
    xmlns:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone" 
    xmlns:shell="clr-namespace:Microsoft.Phone.Shell;assembly=Microsoft.Phone" 
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
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    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
    mc:Ignorable="d" d:DesignWidth="480" d:DesignHeight="696" 
    FontFamily="{StaticResource PhoneFontFamilyNormal}" 
    FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeNormal}" 
    Foreground="{StaticResource PhoneForegroundBrush}" 
    SupportedOrientations="Portrait" Orientation="Portrait" 
    shell:SystemTray.IsVisible="True"> 
 
    <!--LayoutRoot e основната мрежа, която се използва за подравняване на всички 
    елементи на страницата--> 
    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent"> 
        <Grid.RowDefinitions> 
            <RowDefinition Height="Auto"/> 
            <RowDefinition Height="*"/> 
        </Grid.RowDefinitions> 
 
        <!--TitlePanel съдържа името на приложенитео и името на текущата страница--> 
        <StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" Margin="12,17,0,28"> 
            <TextBlock x:Name="ApplicationTitle" Text="Exercise 10"  
                       Style="{StaticResource PhoneTextNormalStyle}"/> 
            <TextBlock x:Name="PageTitle" Text="Bing Map" Margin="9,-7,0,0"  
                       Style="{StaticResource PhoneTextTitle1Style}"  
                       TextAlignment="Center" /> 
        </StackPanel> 
         
 
        <!--ContentPanel съдържа основното съдържание на страницата --> 
        <Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0"> 
            <StackPanel> 
                <TextBlock Text="Serach term or strating location:" FontSize="24" /> 
                <!--Потребителят трябва да въведе термин, по който да се търси. Може  
                това да е дума, непълен адрес, или име на забележителност.--> 
                <TextBox x:Name="departureTerm" Text="" /> 
                <TextBlock Text="Destination:" FontSize="24" /> 
                <TextBox x:Name="destinationTerm" Text="" /> 
            </StackPanel> 
        </Grid> 
    </Grid> 
  
    <!--Лентата с инструменти ApplicationBar--> 
    <phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar> 
        <shell:ApplicationBar IsVisible="True" IsMenuEnabled="True"> 
            <!--Първият бутон ще извърши търсене по зададена позиция, която може да бъде 
            име на място, улица, град, или адрес--> 
            <shell:ApplicationBarIconButton Text="map task" Click="mapTask_Click" 
                                            IconUri="/Images/mapTask.png" /> 
            <!--Вторият бутон ще извика метода за определяне на дестинация, по зададени 
            Начална и/или крайна точка.--> 
            <shell:ApplicationBarIconButton Text="dir task" Click="dirTask_Click" 
                                            IconUri="/Images/dirTask.png" /> 
            <!--Третият бутон ще стартира карта с местоположението на работилницата  
            на дядо Коледа.--> 
            <shell:ApplicationBarIconButton Text="santa claus"  Click="santaClaus_Click" 
                                            IconUri="/Images/santaClaus.png" /> 
        </shell:ApplicationBar> 
    </phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar> 
 
</phone:PhoneApplicationPage> 

 

За да не възникват грешки при компилиране на приложението на този етап, моля генерирайте 

празни методите mapTask_Click, dirTask_Click и santaClaus_Click. 
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Преди да преминем към следващата стъпка, ще довършим интерфейсната част на приложението. 

Щракнете върху името на проектния файл и от контекстното меню изберете Properties (виж 

упражнение 8). 

Ще се отвори прозореца за определяне на свойствата на приложението: 

 

Използваната номерация означава следното: 

Номер 1: Свойството Icon предоставя възможност за избор на системна иконка. Нейният 

размер трябва да бъде 64х64 pixels. Изберете от падащия списък файла, намиращ се в папка 

Image, appIcon.png. 

Номер 2 и 3: Свойството Title задава името на приложението. Преименувайте го да бъде 

myBingMaps. 

Номер 4: Натиснете върху бутона Assembly Information и ще се отвори диалоговата кутия, за 

настройване на асемблито на приложението. Според изображението по-долу променете 

необходимите настройки. 
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След като приключите с цялостните настройки по интерфейса на приложението, съхранете и 

преминете към обработване на необходимите методи. 

Стъпка 3: 

Обработване на методите свързани с главната страница MainPage. 

Преди да продължим към MainPage.xaml.cs е необходимо да добавим референцията System.Device 
към проекта. В тази библиотека се намира интерфейса за работа с Bing Maps. Без включването й, 
приложението не би могло да работи. Следвайте стъпките на фигурата показана по долу: 

3.1 Добавяне на библиотеки. 

От Solution Explorer на проектния файл, щракнете с десен бутон върху елемента References. След 
което изберете командата Add Reference. 

 

След това ще се отвори списъка с всички възможни референции, които могат да се използват в 
програмирането. Изберете SystemDevice и натиснете върху бутона OK, както е показано на 
изображението по долу. 
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3.2 Включване на именувани пространства. 

 

3.3 Конструктор на класа. 

В конструктора на класа няма промени, така че той изглежда по стандартния начин: 

 

3.4 Обработване на събитието Click на бутона mapTask. 

Преди да преминем към писане на този метод, първо е необходимо да се запознаем с малко теория, 
относно функционалността на класа BingMapsTask. 

Всяко приложение за Windows Phone може да използва свободно Bing Maps, като е достатъчно само 
да включи обект от класа BingMapsTask.  
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BingMaps има три свойства, които определят неговото поведение: Center, SearchTerm и ZoomLevel. 
Тези свойства се характеризират с: 

 Сеnter: Определя начина на центриране на картата. Ако не е зададена никаква стойност Bing 
Maps ще бъде центрирана спрямо текущото местоположение на устройството. Освен това 
свойство влияе върху самото търсене определено от SearchTerm и степента на увеличение, 
определено чрез ZoomLevel; 

 SearchTerm: Това е низ използван за търсене на определена позиция на картата. Този низ 
може да бъде пълен или непълен адрес, името на забележителност. Например потребителят 
може да напише че търси Coffee и така да се покажат местата с най-близки кафенета до 
неговата позиция. 

 ZoomLevel: Определя първоначалното мащабиране на картата. Стойността, която може да 
бъде зададена е двоично число, в диапазон от 0 до 21. 

Методът ще изглежда по следния начин: 

 

3.5 Обработване на събитието Click на бутона dirTask. 

При натискане на бутона dirTask методът, който ще се изпълни ще вземе стойностите от първото 

текстово поле, с име departureTerm, за начална позиция, и от второто текстово поле, с име 

departureTerm, за крайна позиция, и ще очертае пътя между двете местоположения. Необходимо е 

да бъде въведена поне една от стойностите, в противен случай ще се появи диалогова кутия, и така 

ще се спре изпълнението на изключението InvalidOperationException. Повече информация за класа 

BingMapsDirectionsTask може да се прочете в следващите няколко реда. 

BingMapsDirectionsTask е метод, който се използва за да се визуализира посока в Bing Maps. Има две 

ствойства наречени Start и End. За правилното функциониране на метода, е необходимо поне един 

от параметрите Start или End да не е нулева стойност, тъй като са от тип LabeledMapLocation. В 

противен случай ще се генерира изключението InvalidOperationException. При зададена само на 

една стойност Bing Maps ще използва за другата, текущото местоположение на устройството. 

Класът LabeledMapLocation се използва за осигуряване на географските координати, заедно с 

етикетите за местоположенията. Ако GeoCoordinate не са уточнени в местоположението на 
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LabledMapLocation, BingMapsDirectionlsTask интерпретира свойството Label по същия начин, както 

BingMapsTask интерпретира свойството си SearchTerm. 

Свойствата на класа LabeledMapLocation са: 

 Label: Съдържа текст, който се асоциира с географското местоположение и се прилага като 

насочващ етикет (pushpin) върху картата. Ако не е предоставено местоположение се използва 

като термин за търсене. 

 Location: Съдържа географските координати, които са свързани с набелязаното 

местоположение на картата. Ако стойността в Location не е зададена, тогава като термин за 

търсене се използва стойността от свойството Label. 

Реализацията на самия метод изглежда по следния начин: 

 

3.6 Обработване на събитието Click на бутона santaClaus. 

При изпълнение на този метод ще се локализира предварително зададена от нас заявка, в случай 

селището на дядо Коледа (Santa Clause Viliage), където се намира и работилницата му. 
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Стъпка 4: 

Компилирайте вашето приложение (F5) и го изпробвайте! 
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