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Упражнение 4: 

АРХИТЕКТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЯТА ЗА WINDOWS PHONE. РАЗРАБОТВАНЕ НА 

ЕЛЕМЕНТАРЕН КАЛКУЛАТОР 

ЗАДАЧА 

По време на лабораторните занятия разработете програма, която: 

 Да извършва пресмятания, като събиране, изваждане, умножение и деление, между 

два параметъра. 

 Да позволява въвеждането само на числови стойностите. 

 Да активира съответната операция (събиране, изваждане, умножение и деление), чрез 

натискане върху бутони, разположени хоризонтално под полетата. 

 Да извежда цялата операция в поле, намиращо се под бутоните. 

 Да изключва операцията деление на нула. 

 

 

1. Създаване на нов проект  

1) Стартирайте Visual Studio 2015 в режим на администратор (As Administrator), както е по 

казано по-долу 
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2) Създайте нов проект като изберете менюто File ► New ► Project и след това от 

диалоговия прозорец New Project изберете Visual C# ► Windows 8 ► Windows Phone, 

както е показан на изображението по-долу. 

3) Изберете шаблона Blank App (Windows Phone Silverlight), определете местоположението 

на новата папка с име ypr4, чрез бутона Browse… , в която ще се съхранят всички файлове, 

принадлежащи в проекта, и името на самия проект ypr4_Calc, както е показан на 

изображението по-долу. 

4) Натиснете бутона OK, за да завършите създаването на новия проект за Windows Phone. 

 

5) След което изберете версията на Windows Phone, за която ще бъде разработвано 

приложението: Windows Phone OS 8.1 
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6) Стартирали сте нов проект за разработване на приложение на Windows Phone: 

 

Така се стартира празен проект, съдържащ началната страница на приложението MainPage.xaml, 

проектния файл App.xaml (в които не пипате по никаква причина), ресурсни файлове и файлове на 

C#. 

На следващото изображение е представена цялата структура на приложението, към която трябва да 

се придържате при разработване на вашите проекти. 
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Настройте името на приложението и езика, чрез файла Package.appxmanifest, като е показано на 

изображението по-долу: 
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Необходими елементи за разработване на Simple Calc: 

 TextBox – Позволява на потребителя да въвежда текст. 

 TextBlock – Текстово поле, което служи само за извеждане на информация. 

 Button – Функционален бутон, който служи за стартиране на някакво действие. 

 

Определяне на характеристиките на свойствата: 

1. Преминете изгледа на интерфейса на приложението и щракнете някъде върху 

емулатора на телефона, така ще сте направили активно цялото приложение 

PhoneApplicationPage и задайте името му да бъде Simple Calc от понела Properties. От 

същия панел определете SupportedOrientation да бъде Portrait. Виж картинката по 

долу. 

Наредете бутоните, текстовите полета и етикетите, както е показано на изгледа: 
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Така изглежда средата в процеса на редактиране на дизайна на приложението посредством 

панела Properties: 
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XAML сорса на приложението изглежда по следния начин: 

<phone:PhoneApplicationPage 
    x:Class="PhoneApp1.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 x:Name="ApplicationTitle" Text="MY FIRST APPLICATION" 
Style="{StaticResource PhoneTextNormalStyle}" Margin="12,0"/> 
            <TextBlock x:Name="PageTitle" Text="page name" Margin="9,-7,0,0" 
Style="{StaticResource PhoneTextTitle1Style}"/> 
        </StackPanel> 
 
        <!--ContentPanel - place additional content here--> 
        <Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0"> 
            <Button x:Name="bntPlus" Content="+" HorizontalAlignment="Left"  

Height="75" Margin="61,256,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="80" 
Click="bntPlus_Click"/> 

            <Button x:Name="bntMinus" Content="-" HorizontalAlignment="Left" Height="75" 
Margin="146,256,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="80"  
Click="bntMinus_Click"/> 

            <Button x:Name="bntMult" Content="-" HorizontalAlignment="Left" Height="75"  
Margin="231,256,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="80" 
Click="bntMult_Click"/> 

            <Button x:Name="bntDiv" Content="/" HorizontalAlignment="Left" Height="75"  
  Margin="316,256,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="80"  
  Click="bntDiv_Click"/> 
            <TextBlock x:Name="lblA" HorizontalAlignment="Left" Margin="2,25,0,0"  
  TextWrapping="Wrap" Text="Параметър А:" VerticalAlignment="Top"  

FontFamily="Verdana" FontWeight="Bold" FontSize="21.333"/> 
            <TextBox x:Name="tbA" HorizontalAlignment="Left" Height="72"  

Margin="2,52,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="0" VerticalAlignment="Top" 
Width="456" InputScope="Number" GotFocus="tbA_GotFocus"/> 

            <TextBlock x:Name="lblB" HorizontalAlignment="Left" Margin="2,129,0,0"  
TextWrapping="Wrap" Text="Параметър В:" VerticalAlignment="Top" 
FontFamily="Verdana" FontWeight="Bold" FontSize="21.333"/> 

            <TextBox x:Name="tbB" HorizontalAlignment="Left" Height="72" 
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Margin="2,156,-2,0" TextWrapping="Wrap" Text="0" VerticalAlignment="Top" 
Width="456" InputScope="Number" GotFocus="tbB_GotFocus"/> 

            <TextBlock x:Name="lblRezult" HorizontalAlignment="Left" Margin="5,363,0,0"  
TextWrapping="Wrap" Text="Резултат:" VerticalAlignment="Top" 
FontSize="21.333" FontWeight="Bold" FontFamily="Verdana"/> 

            <TextBlock x:Name="tbRezult" HorizontalAlignment="Center" Margin="-1,394,3,0"  
TextWrapping="Wrap" Text="A + B = " VerticalAlignment="Top" Width="454" 
Height="203" TextAlignment="Center" FontSize="26.667" /> 

        </Grid> 
 
    </Grid> 
 
</phone:PhoneApplicationPage> 

3. Обработване на събития 
Обработването на събития се извърша във файла MainPage.xaml.cs. 

3.1 Методите tbFirst_GotFocus и tbSecond_GotFocus 
Когато някое от текстовите полета tbA и tbB получат фокуса, т.е. потребителят е щракнал върху тях, 

курсора ще селектира целият текст, така че да бъде по лесен за редактиране. Обработете 

събитието GotFocus последователно съответно на tbFirst и tbSecond, като изберете контрола и от 

панела Properties, отидете на страницата Events и където можете да го откриете. Щракнете два 

пъти върху него, за да може да се генерира неговата конструкция. След което напишете кода 

даден по долу: 

 

3.2 Метод Click на бутона btnPlus 
Процедура за пресмятане на операцията събиране, която се стартира при натискане на бутона 

 

3.3 Метод Click на бутона btnMinus 
Процедура за пресмятане на операцията изваждане, която се стартира при натискане на бутона 

:  



Разработване на приложения за мобилни устройства.                                                         
Тема 4: Архитектура на приложенията за Windows Phone. 

2015 

 

Радослава Кралева 9 
 

 

3.4 Метод Click на бутона btnMult 
Процедура за пресмятане на операцията умножение, която се стартира при натискане на бутона 

:  

 

3.5 Метод Click на бутона btnDiv 

Процедура за пресмятане на операцията деление, която се стартира при натискане на бутона :  

 

4. Компилиране на приложението 
Компилирането на приложението се извършва от бутона Start Build или чрез функционалния 

клавиш F5 от клавиатурата. 

 

 


