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Тема 12: 

Работа с локални данни. Работа с база от данни 

 

Повечето приложения изискват съхраняване на данни в скрити папки, в облачни приложения или в 

уеб услуги. Характерното за Windows Phone приложенията е, че за всяко е заделена собствена памет, 

до която няма достъп никое от останалите приложения. Нещо повече, когато дадено приложение 

използва локална база от данни, тя се съдържа в заделената за това приложение памет. 

Изолираната памет е място, в което приложенията в WP имат достъп, с цел съхраняване на данни. 

Нарича се изолирана, защото за всяко приложение се отделя обособено място от тази памет, до 

което другите приложения нямат достъп. Тази памет има размер най-малко 1MB и нейното 

увеличаване става посредством разрешение на клиента. 

За поддръжка на изолираната памет се използват две именувани пространства: 

 System.IO.IsolatedStorage.IsolatedStorageFile : Осигурява необходими интерфейс за 

създаване, използване и премахване на директории и файлове от виртуалната изолирана 

памет. 

 System.IO.IsolatedStorage.IsolatedStorageSettings : Осигурява работата свързана с настройките 

на изолираната памет, като съхраняване и работа с двойката ключ-стойност в изолираната 

памет и за съхраняване на потребителски настройки. 

Задача 1: 
Да се демонстрира работата с изолираната памет в приложение за Windows Phone. Приложението е 

с име IsolatedStoredSettingsDemo и демонстрира операциите: създаване, четене, обновяване и 

изтриване в изолираната памет System.IO.IsolatedStorage.IsolatedStorageSettings. 

Потребителският интерфейс на това приложение би трябвало да изглежда по следния начин. 
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Как се работи с интерфейса на приложението. 

Когато потребителят натисне бутона Save стойността попълнена в текстовото поле Value ще бъде 

добавена към настройките на изолираната памет, използвайки за достъп до нея данните съхранени в 

ключа (полето Key). Наименованията на ключовите стойности се добавят и към списъка lstKeys. 

Когато потребителят избере един от ключовете от списъка, неговите данни се извличат от 

изолираната памет и се визуализират в текстовите полета lblValue и lblKey. Ако тези данни се 

редактират и след това се натисне отново бутона Save, данните ще бъдат презаписани с новите 

стойности в изолираната памет. 

Бутонът Delete изтрива избраните данни. 

Решение  

Следва постъпковото представяне на начина за създаване на това приложение. 

Стъпка 1:  

Създайте ново приложение за Windows Phone с име IsolatedStoredSettingsDemo, което трябва да 

поместите в папка с име ypr12.  

Стъпка 2: 

Конструиране на главната страница MainPage.  
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Използват се две полета от тип TextВox, три етикета от тип TextBlock, два бутона от тип Button и едно 

списъчно поле от тип ListBox. 

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

 
<phone:PhoneApplicationPage 
    x:Class="IsolatedStorageSettingsDemo1.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" 
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
    mc:Ignorable="d" 
    FontFamily="{StaticResource PhoneFontFamilyNormal}" 
    FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeNormal}" 
    Foreground="{StaticResource PhoneForegroundBrush}" 
    SupportedOrientations="Portrait" Orientation="Portrait" 
    shell:SystemTray.IsVisible="True"> 
 
    <!--LayoutRoot is the root grid where all page content is placed--> 
    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent"> 
        <Grid.RowDefinitions> 
            <RowDefinition Height="Auto"/> 
            <RowDefinition Height="*"/> 
        </Grid.RowDefinitions> 
 
        <!--TitlePanel contains the name of the application and page title--> 
        <StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" Margin="12,17,0,28"> 
            <TextBlock Text="WORK WITH STORAGE"  
                       Style="{StaticResource PhoneTextNormalStyle}"  
                       Margin="12,0"/> 
            <TextBlock Text="Isolated Storage Settings" Margin="9,-7,0,0"  
                       Style="{StaticResource PhoneTextTitle1Style}" FontSize="40"/> 
        </StackPanel> 
 
        <!--ContentPanel - place additional content here--> 
        <Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0"> 
            <TextBox Height="70" HorizontalAlignment="Left"  
                     Margin="176,22,0,0" Name="txtKey"  
                     VerticalAlignment="Top" Width="212" FontSize="21.333" /> 
             
            <Button Content="Save" Height="70"  
                    HorizontalAlignment="Left" Margin="82,178,0,0"  
                    Name="btnSave" VerticalAlignment="Top" Width="160"  
                    Click="btnSave_Click" /> 
             
            <TextBlock Height="39" HorizontalAlignment="Left" Margin="98,40,0,0"  
                       Name="lblKey" Text="Key" VerticalAlignment="Top" /> 
             
            <TextBox Height="70" HorizontalAlignment="Left" Margin="176,92,0,0"  
                     Name="txtValue" VerticalAlignment="Top" Width="212" FontSize="21.333" 
/> 
             
            <TextBlock Height="39" HorizontalAlignment="Left" Margin="98,110,0,0"  
                       Name="lblValue" Text="Value" VerticalAlignment="Top" /> 
             
            <Button Content="Delete" Height="70" HorizontalAlignment="Left"  
                    Margin="228,178,0,0" Name="btnDelete" VerticalAlignment="Top"  
                    Width="160" Click="btnDelete_Click" /> 
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            <TextBlock Height="39" HorizontalAlignment="Left" Margin="94,269,0,0"  
                       Name="lblListOfKeys" Text="List of Keys" VerticalAlignment="Top" /> 
 
            <ListBox Height="300" HorizontalAlignment="Left" Margin="90,308,0,0"  
                     Name="lstKeys" VerticalAlignment="Top" Width="290"  
                     BorderBrush="White" BorderThickness="1"  
                     SelectionChanged="lstKeys_SelectionChanged" /> 
        </Grid> 
 
    </Grid> 
 
</phone:PhoneApplicationPage> 
 

Дизайнера на средата трябва да изглежда по следния начин: 

 

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

празни методите btnSave_Click, btdDelete_Click и lstKeys_Click. 

Стъпка 3: 

Обработване на методите свързани с главната страница MainPage. 

3.1 Добавяне на именувано пространство. 

Преди да продължим към MainPage.xaml.cs е необходимо да добавим референцията 
System.IO.IsolatedStorage към проекта. В тази библиотека се намира интерфейса за работа с 
изолираната памет. 
Това става чрез следния сорс-код: 
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Без включването й, приложението не би могло да работи.  

3.2 Деклариране на глобална променлива. 

 

3.3 Конструктор на класа. 

В конструктора на класа се добавя информация за поддържаната ориентация от приложението. 

Също така тук се инициализира променливата, която ще се използва за съхраняване на данни от 

изолираната памет. 

Извиква се метода BindKeyList(), който се използва за изтегляна не всички ключове от настройките на 

изолираната памет и ги свързва със списъка, в който ще се визуализират. 

 

3.4 Обработване на метода BindKeyList(). 
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3.5 Обработване на събитието Click на бутона btnSave. 

При натискане на бутона Save приложението прочита данните от полетата за ключа и стойността и ги 

записва в изолираната памет. 

Методът ще изглежда по следния начин: 

 

3.6 Обработване на събитието Click на бутона btnDelete. 

При натискане на бутона Delete, избраната стойност от списъка се изтрива от изолираната памет и 

данните в списъка се обновяват. 

Реализацията на самия метод изглежда по следния начин: 

 

3.7 Обработване на събитието Changed на списъка lstKeys. 

Това събитие настъпва при промяна на данните и се използва за актуализирането им в списъка. 

Когато потребителят избере ключ от списъка, приложението ще зареди данните свързани с този ключ 

в текстовите полета, свързани с тях. 
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Стъпка 4: 

Компилирайте вашето приложение (F5) и го изпробвайте! 
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