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Упражнение 4: 

АРХИТЕКТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЯТА ЗА WINDOWS PHONE. 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТАРЕН КАЛКУЛАТОР 

Структура на приложенията за Windows Phone 

По подразбиране всеки шаблон на проект за Windows Phone съдържа няколко файла и 

папки. 

 Properties: Папка в която се 

съдържат всички необходими 

асемблита. Асемблитата са 

колекция от ресурси и типове, 

оформени като функционална 

логическа цялост. Всички типове 

в C# съществуват само под 

формата на асемблита. 

 References: Определя версията, 

към която е насочено 

приложението. 

 Assets: Тази папка представлява 

място, на което се съхраняват 

основните изображения за 

приложението.  

 App.xaml: Това е проектния 

файл, който определя 

нормалното функциониране на 

цялото приложение. Тук се 

добавят всички необходими 

ресурси, които ще бъдат 

използвани в отделните страници 

на приложението. В App.xaml.cs 

се съдържа критичния стартов C# 

код за приложението, който се 

поддържа от средата и не трябва да се модифицира. 

 MainPage.xaml: Това е първоначалната страница на приложението. В нея се съдържа 

само интерфейсната реализация, написана на езика XAML. Обработването на каквито 

и да било функции и осигуряване на нормалното програмно осигуряване на 

приложението се осъществява, чрез файла Mainpage.cs, написан на езика C#. 
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 Package.appxmanifest: Тук се съдържа информацията необходима за 

разработването, визуализирането или обновяването на приложението. Активира се 

при двукратно щракване върху името на манивефеста. Цялата тази информация се 

записва в най-важния манифест за приложенията на Windows Phone - 

WMAppManifest.xml. В SoreManifest.xml се съдържа информацията необходима за 

Windows Store. Характеристиките на двата файла могат да бъдат променяни по време 

на проектиране на приложението, и те са: 

o Application: Достъп до основните характеристики на приложението: 

 Support-rotation: Определя поддържаната ориентация на 

приложението: landscape, portrait, landscape-flipped, portrait-flipped или 

всяка комбинация от тях. 

 Prevent your app from being installed on an SD card: Определя дали 

приложението да се инсталира на SD картата, ако има такава. 

 Notification: Разрешаване включването на тост уведомленията (toast 

capable). Това са уведомления от вида на pop-up, които биват 

изпращани от приложението, когато то не е активно и има за цел да 

оповести за настъпването на някакво събитие.  

 Tile update: Определя дали приложението да получава периодично 

обновяване, през какъв интервал да става тази проверка и от кой адрес. 

o Visual Assets: Приложенията за Windows Phone трябва да могат да поддържат 

различни резолюции на екрана, ето защо и изображенията които са 

асоциирани с тях, като фоново изображение и лого на плочката на 

приложението, трябва да са с различни размери. Настройването им става от 

тази страница, която предоставя възможност за: 

 Избор на различни типове изображения; 

 Оптимизиране на изображенията така, че те да изглеждат най-добре на 

всяка резолюция; 

 Добавяне на изображение за плочка (tile); 

 Добавяне на изображение, което да се показва докато програмата 

зарежда (splash screen image). 

o Requirements: Позволява определяне на използваните хардуерни 

компоненти, като жироскоп, предна или задна камера, компас и т.н. 

o Capabilities: Позволява програмен достъп до потребителските ресурси, като 

контаксти, местоположение, библиотека с изображения, библиотека с музика, 

микрофон и т.н. 

o Declarations: Свързва приложението с хора, устройства и услуги 

o Content URIs: Разрешава на страници, които приложението зарежда, да имат 

достъп до геолокацията на устройството и до клипбодра. 
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o Packaging: Задава свойствата, които се използват да се пакетират към 

приложението, под някакво име. Такива свойства са текуща версия, автор на 

приложението и др. 

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 2010. 

2) Създайте нов проект като изберете менюто File ► New ► Project и след това от диалоговия 

прозорец New Project изберете Visual C# ► Silverlight for Windows Phone. 

3) Изберете шаблона Windows Phone Application, определете местоположението на новата 

папка с име ypr5, чрез бутона Browse… , в която ще се съхранят всички файлове, 

принадлежащи в проекта, и името на самия проект ypr5_Calc. 

4) Натиснете бутона OK, за да завършите създаването на новия проект за Windows Phone. 
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5) След което изберете версията на Windows Phone, за която ще бъде разработвано 

приложението: Windows Phone OS 7.1 

 

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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2. Определяне на интерфейса на Simple Calc 

 

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. 
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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. 
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Сорса изглежда по следния начин: 

 

2. Отново от дизайнера на интерфейса изберете заглавния панел (StackPanel) и задайте 

името на приложението да бъде MY FIRST APPLICATION, а името на страницата да бъде 

Simple Calc. 

Сорса изглежда по следния начин: 

 

3. От Toobox изберете TextBox и го добавете към секцията дизайнера на приложението, 

след което през Properties, настройте следните характеристики: 
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 Name: tbFirst 

 Margin: 13,34,0,0 

 Text: 0 

 Height: 72 

 Width: 425 

 HorizontalAlignment: Left 

 VerticalAlignment: Top 

 Преминете в редоктара на кода на MainPage.xaml и допишете InputScope=”Number”, 

така потребителят ще има достъп само до цифровата клавиатура. 

 В последствие ще добавим и метод tbFirst_GotFocus, чрез който ще селектираме 

текста въведен в полето, при попадане на фокуса върху него. 

Сорса изглежда по следния начин: 

 

 

4. От Toobox изберете TextBox и го добавете към секцията дизайнера на приложението, 

след което през Properties, настройте следните характеристики: 

 Name: tbSecond 

 Margin: 12,122,0,0 

 Text: 0 

 Height: 72 

 Width: 425 

 HorizontalAlignment: Left 

 VerticalAlignment: Top 

 Преминете в редоктара на кода на MainPage.xaml и допишете InputScope=”Number”, 

така потребителят ще има достъп само до цифровата клавиатура. 

Другия начин да се направи това е показан на сорса по-долу. 

 В последствие ще добавим и метод tbSecond_GotFocus, чрез който ще селектираме 

текста въведен в полето, при попадане на фокуса върху него. 

Сорса изглежда по следния начин: 

 

 

5. От Toobox изберете Button и го добавете към секцията дизайнера на приложението, след 

което през Properties, настройте следните характеристики: 

 Name: btnPlus 
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 Margin: 54,212,0,0 

 Content: + 

 Height: 80 

 Width: 80 

 HorizontalAlignment: Left 

 VerticalAlignment: Top 

 В последствие ще добавим и метод btnPlus_Click, чрез който ще се извъшат 

необходимите пресмятания. 

Сорса изглежда по следния начин: 

 

6. От Toobox изберете Button и го добавете към секцията дизайнера на приложението, след 

което през Properties, настройте следните характеристики: 

 Name: btnMinus 

 Margin: 140,212,0,0 

 Content: - 

 Height: 80 

 Width: 80 

 HorizontalAlignment: Left 

 VerticalAlignment: Top 

 В последствие ще добавим и метод btnMinus_Click, чрез който ще се извъшат 

необходимите пресмятания. 

Сорса изглежда по следния начин: 

 

7. От Toobox изберете Button и го добавете към секцията дизайнера на приложението, след 

което през Properties, настройте следните характеристики: 

 Name: btnMult 

 Margin: 226,212,0,0 

 Content: * 

 Height: 80 

 Width: 80 

 HorizontalAlignment: Left 

 VerticalAlignment: Top 

 В последствие ще добавим и метод btnMult_Click, чрез който ще се извъшат 

необходимите пресмятания. 

Сорса изглежда по следния начин: 
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8. От Toobox изберете Button и го добавете към секцията дизайнера на приложението, след 

което през Properties, настройте следните характеристики: 

 Name: btnDiv 

 Margin: 312,212,0,0 

 Content: / 

 Height: 80 

 Width: 80 

 HorizontalAlignment: Left 

 VerticalAlignment: Top 

 В последствие ще добавим и метод btnDiv_Click, чрез който ще се извъшат 

необходимите пресмятания. 

Сорса изглежда по следния начин: 

 

9. От Toobox изберете TextBlock и го добавете към секцията дизайнера на приложението, 

след което през Properties, настройте следните характеристики: 

 Name: tbResult 

 Margin: 8,322,0,6 

 Text: (не трябва да има стойност) 

 Height: 267 

 Width: 439 

 HorizontalAlignment: Left 

 VerticalAlignment: Center 

 TextWrapping: Wrap 

Сорса изглежда по следния начин: 

 

След приключване на всички стъпки до тук, трябва да сте получили следния сорс код за 

MainPage.xaml: 

<phone:PhoneApplicationPage  

    x:Class="ypr5_Calc.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="768" 

    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}"/> 

            <TextBlock x:Name="PageTitle" Text="Simple Calc" Margin="9,-7,0,0" 

Style="{StaticResource PhoneTextTitle1Style}"/> 

        </StackPanel> 

 

        <!--ContentPanel - place additional content here--> 

        <Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,12"> 

            <TextBox Height="72" HorizontalAlignment="Left" InputScope="Number" 

Margin="13,34,0,0" Name="tbFirst" Text="0" VerticalAlignment="Top" Width="425" 

GotFocus="tbFirst_GotFocus" /> 

 

            <TextBox Height="72" HorizontalAlignment="Left" InputScope="Number" 

Margin="12,122,0,0" Name="tbSecond" Text="0" VerticalAlignment="Top" Width="426" 

GotFocus="tbSecond_GotFocus" /> 

 

            <TextBlock FontSize="40" Height="267" HorizontalAlignment="Left" 

Margin="8,322,0,6" Name="tbResult" Text="" TextTrimming="None" 

VerticalAlignment="Center" Width="439" TextWrapping="Wrap" /> 

 

            <Button Content="+" Height="80" HorizontalAlignment="Left" 

Margin="54,212,0,0" Name="btnPlus" VerticalAlignment="Top" Width="80" 

Click="btnPlus_Click" /> 

 

            <Button Content="-" Height="80" HorizontalAlignment="Left" 

Margin="140,212,0,0" Name="btnMinus" VerticalAlignment="Top" Width="80" 

Click="btnMinus_Click" /> 

 

            <Button Content="*" Height="80" HorizontalAlignment="Left" 

Margin="226,212,0,0" Name="btnMult" VerticalAlignment="Top" Width="80" 

Click="btnMult_Click" /> 

 

            <Button Content="/" Height="80" HorizontalAlignment="Left" 

Margin="312,212,0,0" Name="btnDiv" VerticalAlignment="Top" Width="80" 

Click="btnDiv_Click" /> 
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        </Grid> 

    </Grid> 

 

</phone:PhoneApplicationPage> 
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3. Обработване на събития 

3.1 Методите tbFirst_GotFocus и tbSecond_GotFocus 

Когато някое от текстовите полета tbFirst и tbSecond получат фокуса, т.е. потребителят е щракнал 

върху тях, курсора ще селектира целият текст, така че да бъде по лесен за редактиране. Обработете 
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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 Метода calcPlus() 

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

private void calcPlus(). 

 

 

3.3 Метода calcMinus() 

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

private void calcMinus(): 
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3.4 Метода calcMult() 

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

private void calcMult(): 

 

 

3.5 Метода calcDiv() 

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

private void calcDiv(): 
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Сорс кода на страницата MainPage.xaml.cs изглежда по следния начин: 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Animation; 

using System.Windows.Shapes; 

using Microsoft.Phone.Controls; 

 

namespace ypr5_Calc 

{ 

    public partial class MainPage : PhoneApplicationPage 

    { 

        // Constructor 

        public MainPage() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        // Пресмята събирането между два параметъра 

        private void calcPlus() 

        { 

            float n1 = float.Parse(tbFirst.Text); 

            float n2 = float.Parse(tbSecond.Text); 

 

            float result = n1 + n2; 

 

            tbResult.Text = tbFirst.Text + " + " + tbSecond.Text + " = " + 

result.ToString(); 

        } 

 

        // пресмята изваждането между два параметъра 

        private void calcMin() 

        { 

            float n1 = float.Parse(tbFirst.Text); 

            float n2 = float.Parse(tbSecond.Text); 

 

            float result = n1 - n2; 

 

            tbResult.Text = tbFirst.Text + " - " + tbSecond.Text + " = " + 

result.ToString(); 

        } 

 

        // пресмята умножението между два параметъра 

        private void calcMult() 

        { 
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            float n1 = float.Parse(tbFirst.Text); 

            float n2 = float.Parse(tbSecond.Text); 

 

            float result = n1 * n2; 

 

            tbResult.Text = tbFirst.Text + " * " + tbSecond.Text + " = " + 

result.ToString(); 

        } 

 

        // пресмята деленито между два параметъра 

        private void calcDiv() 

        { 

            float n1 = float.Parse(tbFirst.Text); 

            float n2 = float.Parse(tbSecond.Text); 

 

            if (n2 != 0) 

            { 

                float result = n1 / n2; 

                tbResult.Text = tbFirst.Text + " / " + tbSecond.Text + " = " + 

result.ToString(); 

            } 

            else 

            { 

                tbResult.Text = "Division by 0 is impossible!"; 

                tbSecond.Focus(); 

            } 

        } 

 

        private void btnPlus_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            calcPlus(); 

        } 

 

        private void btnMinus_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            calcMin(); 

        } 

 

        private void btnMult_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            calcMult(); 

        } 

 

        private void btnDiv_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            calcDiv(); 

        } 

 

        private void tbFirst_GotFocus(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            tbFirst.SelectAll(); 

        } 
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        private void tbSecond_GotFocus(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            tbSecond.SelectAll(); 

        } 

 

    } 

} 

 

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

F5 от клавиатурата. 

 


